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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. H-1, Yıldız KAYA 

  



 

 

 

 

 

 

OPENING SPEECHES 
 

 

9:00-10:00- Registration 

 

 

9:30-10:00- Opening Ceremony 

 

Welcome Speeches 

 

 

Moderator: Prof. DSc Pavlina DOLASHKA 

 

 Prof. Dr. Vanya KURTEVA  

 

Dr. Kaldygul ADILBEKOVA  

 

  



 
IN PERSON PROGRAM -29.08.2022 

August 29-30, 2022, Sofia, Bulgaria 

 

29.8.2022 
9:00-10:00 Registration   

10:00-10:20 Open Ceremony 

Prof. DSc. PAVLINA DOLASHKA  

Prof. Dr. VANYA KURTEVA – IOCCP-BAS 

DR. KALGYGUL ADILBEKOVA - İKSAD Institute 

10:20-12:30 Lectures                                        Chairmen : Prof. Iva Ugrinova and Yulian Voynikov 

10:20-10:45 
L1   Invited speaker Recent studies of the antitumor activity of the newly isolated low-

toxic biologically active agents/systems  Prof. Iva Ugrinova  

10:45-11:00 L2 Zlatina Vlahova 
Antitumor activity of bioactive compounds from Rapana venosa 
against a panel of human breast cell lines 

11:00-11:15 L3 Alexander Dushkov 
Investigating the in vitro antitumor and antiproliferative potential of 
an Amanita muscaria extract against lung and prostate cancer cell line 

11:15-11:30 L4 Dimitar Kaynarov 
Selective Cytotoxicity of Hemocyanins againstT Bladder Carcinoma 
T24 Permanent Cell Line and Mechanism of Antitumor  Action 

11:30-11:45 L5 Momchil Kermedchiev 
A new approach of treatment of hard to heal wound and chronic 
wounds with natural substances 

11:45-12:00 L6 Yulian Voynikov 
High-throughput HR-LC-MS analysis of natural compounds in complex 
mixtures 

12:00-12:15 L7 Tülay Tekin Yilmaz A sociological look to the theory of learned helplessness 

12:15-12:30 L8 Kazım Biber  
Development of a grade scoring key to determine the levels of 

pedagogical art criticism of 5-6 years old children 

12:30-13:30 
 

Lunch 

13:30-15:00 
 

Lectures                                        Chairmen: Prof.Reni Kalfin and Lyubka Tancheva 

13:30-13:45 
L9 Invited speaker Mechanisms underlying therapeutic potential of Helix aspersa extract 

in experimental Alzheimer’s disease Prof. Reni Kalfin 

13:45-14:00 L10 Lyubka Tancheva 
Neuroprotective properties of Helix aspersa snail extract in 
Parkinsons’s disease experimental model 

14:00-14:15 L11 Ventseslav Atanasov 
Proteоmic analysis on scopolamine rat model of Alzheimer's disease 
with application of snail extract as neuroprotective agent 

14:15-14:30 L12 Neda Anastassova 
Neuroprotective and antioxidant properties of 5-methoxyindole-
hydrazone hybrids as potential multi-target drugs for the treatment of 
neurodegenerative disorders  

14:30-14:45 L13 Dimitar Serbezov 
Markedly elevated population frequency of two rare variants 
associated with Alzheimer’s disease in ancient Caribbean 
communities compared to contemporary human populations 

14:45-15:00 L14 Dragomira Nikolova 
A Necessity for expanding the newborns’ screening panel in Bulgaria –
comparison with other countries from Europe and with USA 

 

15:00-15:30  
 

Coffee break 
 

15:30-17:00 
 

POSTER SESSION 



                                                                 30.8.2022 
9:30-11:00 Lectures                                        Chairmen: Prof. Yana Topalova and Boyko Tsyntsarski 

9:30-10:00 
L15  Invited speaker Scientific and Technological Achievements of Center of Competence 

”Clean Technologies for Sustainable Environment – Water, Waste, 
Energy for Circle Economy” 

Prof. Yana Topalova  

10:00-10:15 L16 Boyko Tsyntsarski Methods for elemental analysis of carbon materials 

10:15-10:30 L17 Ivanka Stoycheva TG-DSC analysis of various organic materials  

10:30-10:45 L18 Peter Petrov Water from mineral springs - composition and healing potential 

10:45-11:00 L19 Gloria Issa 
Activated Carbon from used Motor Oils: Synthesis and Application as 
Supports of Nanosized Fe-Cr Oxides 

11:00-11:30 Coffee break 

11:30-12:30 Lectures                                        Chairmen: Nikolay Vassilev and Valentin Nenov 

11:30-11:40 L20 Hristiyana Kanzova 
Capacity of the alien pacific oyster to adapt to the marine 
environment of the Bulgarian Black Sea area  

11:40-11:50 L21 Huseyin Yemendzhiev 
Modified Procedure for Immobilization of Electrochemicaly Active 
Bacteria on Carbon Cloth Electrodes   

11:50-12:00 L22 Angelina Kosateva 
Raman Microscope as powerful tool for the study of carbon materials, 
biological objects and microorganisms for water purification 

12:00-12:10 L23 Martin Tsvetkov 
Mechanochemical synthesis of La1-xCexFeO3 for photo-Fenton-like 
activation of peroxydisulfate.   

12:10-12:20 L24 Оlga Antonova  
Strategy and a flexible workflow for biomarker determination and 
potential for targeted therapy in bladder cancer 

12:20-12:30 L25 Оlga Antonova 
Distribution of SNPs related to socially-significant disorders in 
Bulgarian population– a pilot study 

12:30-13:30 Lunch 

13:30-16:00 Lectures                          Chairmen: Prof. Radostina Aleksandrova and Prof. Albena Alexandrova 

13:30-14:00 
L26  Invited speaker 

War of the Worlds or Science Strikes Back 
Prof. Radostina Aleksandrova 

14:00-14:15 L27 Karina Marinova Metal nanoparticles from medicinal plants with antibacterial effect  

14:15-14:30 L28 Lyudmila Velkova 
New Peptides from the Cornu Aspersum Mucus and Mechanism of 
Antibacterial Action - Proteome Analysis 

14:30-14:45 L29 Nikolay Vassilev 
Comparatively study of metabolites profiling of Helix aspersa mucus, 
Helix lucorum and Rapana venosa hemolymph using 1H NMR and 
mass spectrometry 

14:45-15:00 L30 Mihaela Belouhova 
Fluorescence systems for control of the microbiological processes in 
the clean technologies 

15:00-15:15 L31 Albena Alexandrova 
Oxidative stress indices as integrative tools for assessment of the 
ecological state of the Black sea coastal ecosystem: the bivalve 
example 

15:15-15:30 L32 Delka Salkova 
Situation and control of echinococcosis in Bulgaria over the last 
twenty years 

15:30-15:40 L33 Anika Alexandrova 
Investigation of morphological properties of erythrocytes in 
experimental models of blood clots in patients with type 2 diabet 
mellitus, using scanning electron microscope  

15:40-15:50 L34 Anika Alexandrova 
Examination of morphological and mechanical properties of 
erythrocytes in patients with type 2 diabet mellitus, using atomic 
force microscope  

15:50-16:00 L35 Aleksandar Dolashki Products with snail extract – When science meet business 

CLOSING CEREMONY 



                                                    POSTER SESSION 
P1 Dessislava Gerginova Sugar profile of Bulgarian honeys from Black Sea region by NMR  

P2 Ekaterina Krumova 
Synergistic Antifungal Effect of Eriphia Verrucosa Fractions Combined with 

Extracts from Gentiana SP AND Thymus Vulgais   

P3 Jeny Miteva-Staleva Antifungal Activities of Natural and Modified Zeolites  

P4 Olya Stoilova Electrospun Poly(3-Hydroxybutyrate) materials for regenerative medicine  

P5 Kuentin Radev 

Modulating the oxidative stress during Fe-induced oxidative degradation of 

lecithin and deoxyribose using indole-3-propionic acid hydrazone derivatives and 

study on their chelating properties 

P6 Bilyana Petrova  
Investigation of the porous texture of carbon materials obtained from different 

raw materials and treatment conditions 

P7 Yuliana Raynova Research of Influence of Gamma-Radiation Almonds Nuts  

P8 Svetlana Momchilova 
Fat content, fatty acids composition and quality of 52 genotypes of Camelina 

sativa grown in Bulgaria 

P9 Zhanina Petkova 
Phenolic compounds and antioxidant activity of dry rose extract, a new by-

product from rose  concrete production 

P10 Viktoria Ivanova 
Chemical composition and antioxidant capacity of the fruit skins of European 

plum cultivar “Čačanska Lepotica” grown on different rootstocks 

P11 Kalina Danova 
Anticancer Potential and Main Phytochemical Components of Wild collected 

Hypericum Species from Bulgaria 

P12 
Adriana Slavova-

Kazakova 

Buckwheat (Fagopyrum Esculentum Moench) By-Products as a Source of 

Antioxidant Compounds 

P13 Marina Marcheva  Microbial Consortium with Nitrogen-Fixing and Mineral Solubulizing Activities for 

the Growth of Camelina (Camelina sativa L. Crantz ) 

P14 Marina Marcheva 
Developing Intercropping Systems with Camelina to Increase the Yield and 

Quality Parameters of Local Underutilized Crops –Bulgarian Participation in New 

Organic Project 

P15 Lubomir Petrov Biologically Active Substances Isolated from Marine Organisms with Potential 

Role in the Therapy of Pathological Conditions with Oxidative Stress Etiology  

P16 Elina Tsvetanova Oxidative Stress as a Measure of the Adaptive Capacity of Ecologically Important 

Fish to Different Environmental Conditions of the Bulgarian Black Sea 

P17 Dragomira Nikolova Rare Exome variants Associated with Frontotemporal Dementia in Bulgarian 

Patients 

P18 Marta Mihaylova The Genetic Architecture of Unspecified Dementia - Rare Variants  

P19 
Sena Karachanak-

Yankova 
Detection of Pathogenic Variants in Alzheimer’s Disease Related Genes in 

Bulgarian patients by Pooled Whole Exome Sequencing 

P20 Irena Zagranyarska Diarylethers and Their Analogues as Potential Antiviral Agents – Synthesis and 

computational Studies  

P21 Inna Sulikovska Extraction and Antitumor Activity of High-Molecular Hydrolyzable Galootannins 

from Cotinus Coggygria Scop. 

P22 Zhanina Petkova 
Synthesis Of New Arylidenecamphors And Pyrimidines With Camphane Skeleton 

– Structural Characterization And Complex Evaluation Of Their Antibacterial 

Activity And Cytotoxicity  
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Aslıhan KORKMAZ 

Prof. Dr. Yusuf Kağan 

KADIOĞLU 

Ankara university, 
Türkiye 

RAMAN CHARACTERISTICS OF 

MINERALS IN METAMORPHISM 

PROCESSES: Fillosilicate Minerals 

Güldane AKILLI 

Yusuf Kağan KADIOĞLU 

Ankara university, 
Türkiye 

DETERMINATION OF GRAPHITE 

MINERAL PROPERTIES BY RAMAN 

SPECTROSCOPY: KIRKLARELI 

DEMIRKÖY, TURKIYE 

Fatma Nur ERCAN 

Yusuf Kağan KADIOĞLU 

Ankara university, 
Türkiye 

INVESTIGATION OF KARSTIFICATION 

AND CAVE FORMATIONS BY RAMAN 

AND SEM METHODS: TULUMTAġ 

CAVE, ANKARA, TURKIYE 

BüĢra ÇELĠK 

Dr.Kıymet DENĠZ 

Ankara university, 
Türkiye 

PROPERTIES AND USAGE OF 

PERLITES OF CUBUK (ANKARA-

TÜRKĠYE) AS INDUSTRIAL RAW 

MATERIAL 

Asst. Prof. Dr. Musa Avni 

AKÇE  

Prof. Dr. Yusuf Kağan 

KADIOĞLU 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli 
University, 

Ankara university, 
Türkiye 

 

RAMAN SPECTROSCOPIC 

CHARACTERISTICS OF MELANITE 

BEARING FOID SYENITES: YOZGAT 

INTRUSIVE COMPLEX 

Nural Merve ERTEKĠN 

Prof. Dr. Yusuf Kağan 

KADIOĞLU 

Ankara university, 
Türkiye 

 

EFFECTS OF HYDROTHERMAL 

ALTERATION OF ULTRAMAFIC 

ROCKS ON BIODIVERSITY: BEYNAM 

FOREST, ANKARA, TURKIYE 

Awaleh Djama ILTIREH  

Prof. Dr. Yusuf Kağan 

KADIOĞLU 

Ankara University, Türkiye 
 

PETROGENESIS OF INKI-GARAYTO 

BASALTS OF ASAL-GHOUBBET 

AREA,REPUBLIC OF DJIBOUTI 

Prof. Dr. Yusuf Kağan 

KADIOĞLU 

Dr. Kiymet Deniz 

Prof. Dr. Tamer Koaralay  

Dr. Bahattin Güllü 

Ankara University, Türkiye 

COMPARISON OF COARSE AND FINE 

CRYSTALLINE PYROXENES WITHIN 

THE KARAKAYA GABBRO, CENTRAL 

ANATOLIA 

Emine Sernur DURSUN 

Dr. Kıymet DENĠZ 
Ankara University, Türkiye 

THE PROPERTIES OF THE IGNEOUS 

GRAVELS WITHIN THE ASMABOĞAZI 

FORMATION (AKSARAY), CENTRAL 

ANATOLIA, TURKEY 

          

Virtual Session 

HALL-1 

SESSION-1 

Date and Time (Sofia, Ankara) 

29.08.2022 

10:00-12:30 

Zoom Meeting 

ID: 820 4463 1072  PASWORD: 293031  



 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist.Prof. Dr. Nurten 

Elkin 

Prof. Dr. A.Emel Önal 

Prof.Dr. Bedia 

A.Özyıldırım 

Prof.Dr. Gülbin Gökçay 

Istanbul University, 
Türkiye 

RESEARCH ON SERVICES REQUESTS 

AND UTILISATION STATUS AND 

SATISFACTION IN A FAMLIY HEALTH 

CENTER IN ISTANBUL 

Uzm. Dr. Ahmet KÜÇÜK 

Prof. Dr. Erkan TOPKAN 

Adana Baskent 
University, Türkiye 

HIGH PRE-CHEMORADIOTHERAPY 

PAN -IMMUNE- INFLAMMATORY 

VALUE MEASURES INDICATE 

DIMINISHED SURVĠVAL OUTCOMES IN 

LOCALLY ADVANCED 

NASOPHARYNGEAL CANCERS 

Fırat AKAT 

Yakup TATAR Hümeyra 

ÇELĠK 

Hakan FIÇICILAR  

Ali Doğan DURSUN  

Metin BAġTUĞ 

Ankara University, 
Türkiye 

THE EFFECT OF EXERCISE ON 

ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY AND 

MYOKINE PROFILE IN DIABETIC 

CARDIOMYOPATHY 

Yasemin OYACI 

Mehmet BEKERECĠOĞLU 

Sacide PEHLĠVAN 

Istanbul University, 
Türkiye 

INVESTIGATING THE rs33989964 

VARIANT AND THE PROMOTER 

REGION METHYLATION STATUS OF 

SOCS-1 GENE IN TURKISH PATIENTS 

WITH MICROTIA 

HemĢire Arif Ertuğ 

TAġKIN 

Assoc.Prof.Dr. Selda 

ÇELĠK 

Assoc.Prof.Dr. Feride 

TAġKIN YILMAZ 

University of Health 
Sciences, Türkiye  

THE EFFECT OF THE COVID-19 

PANDEMIC ON THE PROCESS OF 

APPLICATION TO HEALTH 

INSTITUTION OF PATIENTS WITH 

ACUTE MYOCARDIC INFARTUS 

Assoc.Prof.Dr. Feride 

TAġKIN YILMAZ 

Assoc.Prof.Dr. Selda 

ÇELĠK 

University of Health 
Sciences, Türkiye 

THE RELATIONSHIP WITH 

EMERGENCY SERVICE ADMISSION 

AND HOSPITALIZATION OF DIABETES 

EDUCATION IN PATIENTS WITH TYPE 

2 DIABETES 

Müberra YILDIZ 

Aslı YĠĞĠT 

Suleyman Demirel 
University Türkiye 

NUTRIGENETIC AND NUTRIGENOMIC 

APPROACHES TO IMPROVE 

CARDIOMETABOLIC HEALTH 

Müberra YILDIZ 

Aslı YĠĞĠT 

Suleyman Demirel 
University, Türkiye 

EFFECTS OF TIME-RESTRICTED 

FEEDING MODEL IN OBESITY 

TREATMENT 

Dr. Cengiz CEYLAN 
Inonu University, 

Türkiye 

IMPORTANCE OF LAPAROSCOPIC 

SURGERY IN PEPTIC ULCER 

PERFORATIONS 

Prof. Dr. Sacide PEHLĠVAN 

Assoc.Prof.Dr. Seda TURAL 

ÖNÜR 

Yasemin OYACI 

Dr. Neslihan Boyracı 

Prof. Dr. Mustafa Pehlivan 

Istanbul University, 
Türkiye 

INVESTIGATED THE IL-1 RECEPTOR 

ANTAGONIST (IL-1RN) AND 

INTERLEUKIN-4 (IL-4) VNTR PROFILES 

IN PULMONARY EMBOLISM PATIENTS 

Virtual Session 

HALL-2 

SESSION-1 

Date and Time (Sofia, Ankara) 

29.08.2022 

10:00-12:30 

Zoom Meeting 

ID: 820 4463 1072  PASWORD: 293031  



 

 
 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. ġükrü KARATAġ 
KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam 
University, Türkiye 

TEMPERATURE-DEPENDENT 

ANALYSIS OF THE IDEALITY FACTOR 

AND BARRIER HEIGHTS OF AL/GO/P-

TYPE SI METAL SEMICONDUCTOR 

STRUCTURES 

Prof. Dr. ġükrü KARATAġ 
KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam 
University,Türkiye 

TEMPERATURE-DEPENDENT 

ANALYSIS OF THE IDEALITY FACTOR 

AND BARRIER HEIGHTS OF 

AL/(GO:PTCDA)/P-TYPE SI METAL 

SEMICONDUCTOR STRUCTURES 

Ahmet TUNA 

Assist. Prof. Dr. Serap 

YĠĞĠT GEZGĠN 

Assist. Prof. Dr. Yasemin 

GÜNDOĞDU 

Prof. Dr. Hamdi ġükür 

KILIÇ 

Selcuk University, 
Türkiye 

SIMULATION AND DESIGN OF A 

HG/CD/TE HOMOJUNCTION  

INFRARED PHOTODETECTOR 

Assoc.Prof.Dr. Uğur 

DURAN 

Iskenderun Technical 
University, Türkiye 

ON GOULD-HOPPER BASED FULLY 

DEGENERATE TYPE2 

POLY-GENOOCHI POLYNOMIALS 

WITH A q PARAMETER 

Assoc.Prof.Dr. Uğur 

DURAN 

Iskenderun Technical 
University, Türkiye 

ON HERMITE-BELL BASED STIRLING 

NUMBERS 

OF THE FIRST AND SECOND KINDS 

Dr. Bircan ÇALIġIR 
Firat University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF DL 

PERFORMANCE FOR OFDM AND 

NOMA SYSTEMS 

Cem GÜLER 

Asst. Prof. Dr. Sena Esen 

BAYER KESKĠN 

Kirklareli University, 
Türkiye 

A NOVEL TWO-ELEMENT ARRAY WITH 

DGS FOR 5G APPLICATIONS 

Sedat AKTAġ 

Egemen ULUSOY 

Prof. Dr. Remzi YILDIRIM 

Yildirim Beyazit 
University, Türkiye 

TACTICAL: RAM IMAGE RETRIEVAL IN 

LINUX USING PROTECTED MODE 

ARCHITECTURE’S PAGING 

TECHNIQUE 

Asst. Prof. Muzaffer 

ASLAN   Assoc. Prof. Ömer 

Faruk ALÇĠN 

Bingöl University, 
Türkiye 

Turgut Özal 
University, Türkiye    

CLASSIFICATION OF HOUSEHOLD 

APPLIANCES BY STATISTICAL 

FEATURES 

 
  

Virtual Session 

HALL-3 

SESSION-1 

Date and Time (Sofia, Ankara) 

29.08.2022 

10:00-12:30 

Zoom Meeting 

ID: 820 4463 1072  PASWORD: 293031  



 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ahmet Niyazi ÖZKER 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Ahmet Niyazi 

ÖZKER 

Bandirma Onyedi 
Eylul 

University,Türkiye 

ISSUES AND POST CORONA-19 FISCAL 

PROJECTIONS TO GLOBAL FISCAL RISK 

MANAGEMENT IN EMERGING 

ECONOMIES 

 

Assist.Prof.Dr.Muhammed 

SAMANCI 

Yozgat Bozok 
University 

IMPORTANCE OF PUBLIC FINANCE IN 

EXTRAORDINARY PERIODS: CASE OF 

TURKEY 

Prof. Dr. Özcan SEZER 

Leyla UMA 

Zonguldak Bulent 
Ecevit University, 

AN ASSESSMENT OF THE FUNCTION OF 

CITY COUNCILS IN THE 

DEVELOPMENT OF LOCAL POLITICAL 

PARTICIPATION 

Öğr. Gör. Merve KAPLAN 

Assist.Prof.Dr.Bülent 

DEMĠRAĞ 

Assoc.Prof.Dr. Sinan 

ÇAVUġOĞLU 

Gaziantep University 
Bingol University, 

EXAMINING THE RELATIONSHIP 

BETWEEN BRAND IMAGE, BRAND 

PERSONALITY, BRAND TRUST AND 

BRAND LOYALTY: A RESEARCH FOR 

CONSUMERS USING DOMESTIC CAR 

BRANDS MANUFACTURED IN TURKEY 

Pavlo SELEZEN 
State Tax University 

Irpin, Ukraine 

FEATURES OF DOMESTIC REGULATION 

OF SPECIFIC CASE MUTUAL 

AGREEMENT PROCEDURE ON THE 

BASIS OF DOUBLE TAXATION TREATIES 

IN UKRAINE 

Ass. Prof. Viswan M.G. Asst. 

Prof. Dr. Sreeja Sukumar K 

Department of 
Commerce, SSV 

College, 
Valayanchirangara, 
Ernakulam, Kerala, 

India 

KEY DETERMINANTS OF IPO INITIAL 

RETURNS IN INDIA 

Asst. Prof. László, TÖRÖK 
University of Debrecen,  
Enterprise Debrecen, 

Hungary, 

THE ROLE OF HOUSEHOLDS AND NON-

PROFIT ORGANIZATIONS IN HELPING 

THEM FINANCING THE STATE’S GROSS 

CONSOLIDATED DEBT IN THE 

EUROPEAN UNION 

Nahide DAKHCH 

Ibn Tofail University, 
LRSGO Laboratory, 

ENCG, Kénitra, 
Morocco 

CONTRIBUTION TO A STUDY OF THE 

DETERMINANTS OF LOGISTICS 

PERFORMANCE: DEFINITION AND 

MEASUREMENT AN INVESTIGATION IN 

THE FOOD RETAILING SECTOR 

Adirek Vajrapatkul 

Piyasiri Ruangsrimun 

School of Economics, 
Sukhothai 

Thammathirat Open 
University, Thailand 

MODELING AND FORECASTĠNG THE 

TOP 5 CRYPTOCURRENCIES’ RETURN 

Adirek Vajrapatkul 

Piyasiri Ruangsrimun 

School of Economics, 
Sukhothai 

Thammathirat Open 
University, Thailand 

THAILAND’S EFFICIENCY AND 

PRODUCTIVITY IN DRIVING GDP 
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HEAD OF SESSION: Asst. Lect. Kajeen Hassan Jasim 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Shanu M A  

Mbochi C. A 

Labbo Z 

Shehu Idris College 
of Health Sciences 
and Technology, 
Makarfi, Kaduna 

State, Nigeria 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF 

GESTATIONAL WEIGHT GAIN, 

SUPPLEMENT USED AND IRON STATUS 

AMONG PREGNANT WOMEN FROM 

PUBLIC AND PRIVATE HOSPITALS IN 

KADUNA STATE, NIGERIA 

Mouad MOUHSIN  Mustapha 

OUBENALI Samir CHTITA  

Mohamed MBARKI 

Hassan II 
University of 

Casablanca Morocco 

QSAR AND DRUG-LIKENESS STUDIES 

OF THIADIAZOLE DERIVATIVES 

AGAINST LUNG CANCER 

Fattouche Maroua Belaidi 

Salah 

Soualmia Fatima  

Samir Chtita 

University of 
Biskra,  Biskra, 

Algeria. 

DRUG DESIGN OF ISOTHIAZOLE 

DERIVATIVES AGAINST HCV IN A QSAR 

STUDY USING ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS 

I. AMEZIANE EL HASSANI 

H. ASSILA, K. KARROUCHI  

F. LAZRAK  

Y. RAMLI  

M. ANSAR 

Mohammed V 
University, Rabat, 

Morocco 

SYNTHESIS AND DESIGN OF NEW 

PYRAZOLE DERIVATIVES WITH 

POTENTIAL PHARMACOLOGICAL 

ACTIVITIES 

Spartak Yanakiev 

Stefan Velikov  Nadejda 

Kostova-Kamburova 

Mila Moskova 

Elina Micheva 

Medical college “Y. 
Filaretova”, Medical 
University – Sofia, 

Sofia, Bulgaria 

ATTITUDES OF THE STUDENTS OF THE 

“DENTAL TECHNICIAN” SPECIALTY AT 

MEDICAL 

COLLEGE “Y. FILARETOVA” ON THE 

USE OF CAD/CAM TECHNOLOGIES 

Ivaylo Slavchev 

Maria Schröder  

Maria Petrova  

Zlatina Vlahova 

Georgi M. Dobrikov  Evdokia 

Pasheva  

Iva Ugrinova 

Bulgarian Academy 
of Sciences 

Sofia, Bulgaria 

IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY OF 

TWO CAMPHOR DERIVATIVES 

AGAINST LUNG CANCER CELLS 

Asst. Lect. Kajeen Hassan 

Jasim  

Asst. Prof. Suad Yousif Alkass 

Asst. Lect. Husni 

Muhammed Hasan 

Asst. Prof. Yousif Ali Prof. 

Daniele Suzete Persike de 

Oliveira 

College of Health 
Science, University 
of Cihan, Kurdistan 

Region,Iraq. 

INTERNALLY DISPLACED YAZIDE 

WOMEN IN NORTHERN IRAQ: PTSD 

AND HORMONAL EVALUATION 
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HEAD OF SESSION: Dr. Abbas KARAAĞAÇLI 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Yelda EGELĠ 
Maltepe University 

Türkiye 

THE PROCESS OF BUILDING A 

DESIGNER BRAND THE EXAMPLE OF 

BARBAROS APAYDIN AND GÖKHAN 

SLOW 

Mohammed ISA ISA  

Assist. Prof. Dr. Çilen 

ERÇĠN 

Near East University 
Mersin, Türkiye 

EVALUATION OF QUALITY OF PUBLIC 

OPEN SPACES FOR THE 

ELDERLYPEOPLE: A CASE STUDY OF 

BARIġ MANÇO PARK, TRNC 

Sevil Aliyeva 
Azerbaijan State 

Academy of Fine Art 
Baku, Azerbaijan 

EAST AND WEST: ROUTES OF CROSSING 

IN MODERN FASHION 

Abbas KARAAĞAÇLI  

Aleyna BĠNAY 

Giresun 
University,Türkiye 

SURPRISING ARCHITECTURAL 

FEATURES AND VITAL FUNCTIONS OF 

IMERA MONASTERY AND SIMILAR 

HISTORICAL REMAINS IN GÜMÜġHANE 

HELL CREEK VALLEY CANYON 

Assoc.Prof.Dr. Akın TEMÜR 
Ondokuz Mayıs 

University, Türkiye 

SAMSUN-VEZĠRKÖPRÜ 

NEOKLAUDIOPOLIS ANCIENT CITY AND 

TERRITORY SURVEYS AND RESULTS 

Prof. Dr. Ġsmail BAKAN 

Halil Ġbrahim OLUCAK 

Kahramanmaras Sutcu 
Imam University, 

Türkiye 

IS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR EFFECTIVE IN INNOVATIVE 

WORK BEHAVIOR? 

Assist. Prof. Dr. Mehmet 

Emin KALGI 

Ardahan University, 
Türkiye 

RELIGIOUS LIFE IN TERMS OF SOME 

VARIABLES (AGE AND GENDER) 

Dr. Çiğdem YEL 

 

 

Sivas Cumhuriyet 
University 

DIGITILITASATION IN THE FIELD OF 

HEALTH 

Ömer AKSOY 

Dr. Öğr. Rahmi BAKĠ 
Aksaray University 

 

FACTORS AFFECTING USERS & 

BEHAVIORS FOR ONLINE HOTEL 

BOOKING 

Mert Kutluk 

 

Istanbul Bilgi 
University 

REDEFINING THE PHOTOGRAPHER IN 

THE AGE OF COMPUTATIONAL 

PHOTOGRAPHY. CASE STUDY ON 

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY 

APPLICATIONS 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Shabab Sarvar 

Jawaharlal Nehru 
University (JNU), 

New Delhi, Republic of 
India 

ASIAN SECURITY PARADIGM: A CASE OF 

COMPETING INTERESTS OF INDIA AND 

CHINA 

Dr. Seçil Özdemir 
Bartin University, 

Türkiye 

THE PRACTICES OF MOHAMMAD REZA 

SHAH: THE INFRASTRUCTURE OF A 

REVOLUTION 

Prof. Dr. Ġhsan ÇAPCIOĞLU 

Aygün ALĠYEVA 

Ankara university, 
Türkiye 

A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON THE 

CONCEPTIONS OF VIOLENCE, WAR AND 

TERROR 

Zeynep Bilge ESEN Ankara university 

THE IMPORTANCE OF BOSPHORUS IN 

TERMS OF BLACK SEA COASTAL STATES 

AND THE EVALUATION OF THE TRANCID 

PASSAGE REGIME 

Assos. Prof. Dr. ĠNCĠ 

ERDOĞDU 
Ankara university 

THE IMPORTANCE OF CHINA’S & ONE BELT 

AND ROAD & PROJECT FOR 

BLACK SEA COUNTRIES: THE ROLE OF 

CONFUCIUS INSTITUTES IN THIS 

PROJECT 

Assoc.Prof.Dr. Ensar YILMAZ 
Istanbul Medeniyet 

University, 

A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION 

AND CRIME 

Associate Professor 

NAMAZOV NIZAM RZA 

Sumgait State 
University,Azerbaijan 

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF 

COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS OF 

DIFFERENT ESSENTIAL PLANTS WITH 

DIFFERENT MAJOR COMPONENTS AND 

WHITE NAFTALAN (NAPHTHALANE) OIL 
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HEAD OF SESSION: Dr. Öznur DÜLGER KUTLU 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Öznur DÜLGER KUTLU 
Yıldız Technical 

University, 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 

PHOTOPHYSIOCHEMICAL 

INVESTIGATION OF MAGNESIUM 

PHTHALOCYANINE WITH QUINOLINE 

FUNCTIONAL GROUPS 

Assist. Prof. Dr. Okan 

UÇARLI 
Giresun University, 

INVESTIGATION OF CATALYTIC EFFECT 

OF NITRITE ON COBALT- 

HYDROXYNAPHTHOL BLUE COMPLEX 

WITH GRAPHITE AND GRAPHENIZED 

ELECTRODE 

BY ELECTROCHEMICAL METHODS 

Mina Abdulaal 

ABDULAZEEZ  

Assist. Prof. Dr. AyĢe Elif 

BÜYÜKBAYRAM 

Karabük University, 

EXTRACTION AND PURIFICATION OF 

POLYPHENOL OXIDASE 

ENZYME FROM SIRTIGÖKÇE 

MUSHROOM (Russula Cyanoxantha, L.) 

Dr.Eng. AnaMaria BACIU  

Dr.Eng. Corina ORHA 

 PhD. Eng. Sergiu VASILIE  

PhD. Eng. Mircea Nicolaescu  

Prof. Florica MANEA 

Politehnica University 
of Timisoara, Romania, 
National Institute for 

Research and 
Development in 

Electrochemistry and 
Condensed Matter, 

Timisoara,Romania, 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF 

POROUS UNDOPED AND DOPED (Sb, La, 

F) TIN OXIDES FOR DEGRADATION AND 

MINERALIZATION OF DOXORUBICIN 

FROM WATER 

Lect. Aniela POP 

 PhD.Eng. Mina Ionela 

POPESCU  

Dr.Eng. Corina ORHA 

 Dr.Eng. AnaMaria BACIU  

Prof. Florica MANEA 

National Institute  
Timisoara,Romania 

ASSESSMENT OF COMMERCIAL 

GRANULAR ACTIVATED CARBON FOR 

SORPTION OF CAPECITABINE FROM 

WATER 

Dr. Rui J.C. FERNANDES 

Prof. Raul D.S.G. 

CAMPILHO  

Dr. Rui B.P.M. MARQUES  

Dr. B. AUGUSTO 

Instituto Politécnico 
do Porto, Porto, 

Portugal 

DEVELOPMENT OF A TESTING SETUP TO 

ESTIMATE THE PERMEABILITY OF 

COMPOSITE MATERIALS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Lyubka PASHOVA 

 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Asst. Andrey 

POPATANASOV 

Asst. Asen ASENOV 

Bulgarian Academy of 
Sciences, Institute of 
Neurobiology, Sofia, 

Bulgaria 

CANOPY EFFECTS ON THE 

DISTRIBUTION OF ORCHIS PURPUREA 

HUDS. IN COAST AREAS NEAR 

PRIMORSKO 

Asst. Andrey 

POPATANASOV 

Asst. Asen ASENOV 

Bulgarian Academy of 
Sciences, Institute of 
Neurobiology, Sofia, 

Bulgaria 

ORCHID FLORA OF THE SOUTHERNMOST 

BULGARIAN BLACK SEA COAST 

FLORISTIC REGION – CURRENT STATUS 

AND THREATS 

Assoc. Prof. Lyubka 

PASHOVA  

Assoc. Prof. Liliya 

DIMITROVA  

Asst. Prof. Emil OYNAKOV  

Asst. Prof. Davis DINKOV 

Bulgarian Academy of 
Sciences 

Sofia, Bulgaria 

REVIEW OF TSUNAMI RESEARCH ON 

THE BULGARIAN BLACK SEA COAST 

Dr. Aylin GEÇER Ankara University, 

INTERPRETATION OF CLAY, GRAIN SIZE, 

PETROPHYSICAL PARAMETERS, AND 

ATR-FTIR SPECTRA IN SANDSTONE 

RESERVOIR, NORTHWEST OF THRACE 

BASIN, TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Arif 

PARMAKSIZ 

Harran 
University,Türkiye 

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF 

CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 1843) 

LIVING IN ATATÜRK DAM LAKE BASED 

ON MTDNA COI SEQUENCES 

Assoc. Prof. Dr. Arif 

PARMAKSIZ 

Harran 
University,Türkiye 

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF 

CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 1843) 

LIVING IN ATATÜRK DAM LAKE BASED 

ON mtDNA cyt b SEQUENCES 

Maria PARASCHIV 

Carmen Gabriela 

 CONSTANTIN  Corina 

IȚCUȘ  

 Laura POPA 

Manuela SIDOROFF 

University Politehnica 
of Bucharest,  

Bucharest, Romania 

EVALUATION OF THE WATER QUALITY 

OF THE DANUBE RIVER (THE SECTION 

CĂLĂRAȘI - BORCEA BRANCH – 

HÂRȘOVA - VADU OII, ROMANIA) - 

INITIAL STUDY 

Carmen Gabriela 

CONSTANTIN 

 Aurora DOBRIN 

 Andrei PETRE 

 Muguraș i CONSTANTIN 

Maria PARASCHIV 

University Politehnica 
of Bucharest,  

Bucharest, Romania 

FESTUCA ARUNDINACEA – A POTENTIAL 

CANDIDATE FOR RENEWABLE ENERGY 
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HEAD OF SESSION: Ophelia KANEVA 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Svetlana Məmmədova 
Azerbaijan State 

Pedagogical University, 
Azerbaijan 

 

POSSIBILITIES OF PROCESSING MODAL 

VERBS IN ENGLISH 

 

Asst. Prof.Ph. Elizaveta 

SAGAJDACHNAYA  

Asst. Prof.Ph. Victoria 

CHEREMINA 

Rostov State Economic 
University,  

Rostov on Don, Russia 

FEATURES OF THE SPEECH STRATEGIES 

OF THE RUSSIAN PRESIDENT V.PUTIN 

Asst. Prof.Ph. Elizaveta 

SAGAJDACHNAYA   

Dr. Larissa ABROSSIMOVA  

Elena MARTINENKO 

Southern Federal 
University, Sadovaya 

St., Rostov on Don, 
Russia 

THE INTERCONNECTION OF INTERNAL 

MOTIVATION OF STUDENTS AND THE 

PREFERRED TYPES OF THE TASKS IN A 

DIGITAL ENVIRONMENT OF AN ENGLISH 

CLASS 

 

Mammadova Asmetkhanim 

Bayahmad gizi 

Azerbaijan State 
Pedagogical University, 

Azerbaijan 

HOMOPHONES – IN PHONETIC, 

DISTRIBUTIVE RESEARCHES 

 

Asst. Prof.Ph. Elizaveta 

SAGAJDACHNAYA   

Elena RYABIKINA 

Rostov State Economic 
University 

Rostov on Don, Russia 

THE USE OF NEURO-LINGUISTIC 

PROGRAMMING TECHNOLOGIES IN 

EDUCATIONAL PODCASTS AND 

ADVERTISING TITLES OF EDUCATIONAL 

PLATFORMS 

Ophelia KANEVA 
Plovdiv University, 

Bulgaria 
HORIZONTAL SUPPORT FOR TEACHERS 

THROUGH MODERN APPROACHES 

Fidan NƏSĠROVA 
Azerbaijan National 
Academy of Science, 

Azerbaijan 

FATHER OF IRANIAN CHILDREN’S 

POETRY – MOSTAFA RAHMANDOOST 

 

Alsu SHAKMAEVA 
University of Warsaw, 
Faculty of Education 

Warsaw, Poland 

MATHEMATICS AND EMOTIONS: 

MATHEMATICS ANXIETY AND AN 

EXPLORATION OF INTERVENTION 

STRATEGIES 

MOMOZOKU, Umaru Salihu 

TIJJANI, Ahmed Asabe 

AUDU, Abdulmalik Onubedo 

Federal College of 
Education, Kontagora-

Niger State 

PROBLEMS INHIBITING MATHEMATICS 

EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS 

Professor Lili Petriashvili 
Technical University of 

Georgia 
 

APPLICATION OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN BIOINFORMATICS 
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HEAD OF SESSION: Assoc.Prof.Dr. Ahmet FEYZİ 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist.Prof.Dr.GülĢah 

ÖZDEMĠR 

Sivas Cumhuriyet 
University, Türkiye 

THE CHANGE OF DETECTION AND 

EDUCATION OF GIFTED/TALENTED 

CHILDREN IN THE VISUAL ART FROM 

THE RENAISSANCE TO THE PRESENT 

Assoc.Prof.Dr. Esen 

DURMUġ 

Dilan KURUYER 

MüĢerref Kübra KINACI 

Firat University, 
Türkiye 

THE ANALYSIS OF THE STUDIES 

CONDUCTED IN TURKEY ON EVIDENCE-

BASED EDUCATION 

Assist.Prof.Dr.Cüneyt 

TAġKIN 

Assoc.Prof.Dr. Umut CANLI 

Trakya University, 
Türkiye  

ADAPTATION STUDY OF THE LEISURE 

ATTITUDE SCALE TO THE FIELD OF 

SPORTS SCIENCES 

Assist.Prof.Dr.Cüneyt 

TAġKIN 

Assoc.Prof.Dr. Umut CANLI 

Trakya University, 
Türkiye 

ATTITUDES OF SPORTS SCIENCES 

STUDENTS ABOUT LEISURE TIME 

ACTIVITIES 

Assist.Prof.Dr.Seda SABAH 

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA 

Amasya University 
Ondokuz Mayıs 

University, Türkiye 

INVESTIGATION OF SELF FEAR LEVELS 

OF AMATEUR AND PROFESSIONAL 

ATHLETES 

Assoc.Prof.Dr. Esen 

DURMUġ 

MüĢerref Kübra KINACI 

Dilan KURUYER 

Firat University, 
Türkiye 

THE OPINIONS OF TEACHER 

CANDIDATES ON SUSTAINABLE 

ECOLOGICAL RESPONSIBILITY 

Assoc.Prof.Dr. Ahmet FEYZĠ 

Oğuzhan ġafak KURT 

Ataturk University, 
Türkiye 

A FIELD STUDY ON THE DETERMINATION 

OF BAĞLAMA PLAYING TERMS USED IN 

BAĞLAMA EDUCATION BUT NOT IN THE 

LITERATURE 

Assoc.Prof.Dr. Ahmet FEYZĠ 

Oğuzhan ġafak KURT 

Ataturk University, 
Türkiye 

AN EXAMPLE FIELD STUDY ON THE 

DETERMINATION OF BALGING TERMS 

THAT HAVE THE SAME MEANING BUT 

WITH DIFFERENT NOMINATIONS 
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HEAD OF SESSION: Dr. Caner GÜNERBÜYÜK 
 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

 Dr. Caner GÜNERBÜYÜK 

Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER 
Koç University, 

CLINICAL OUTCOMES FOLLOWĠNG 

CERVICAL OPEN-DOOR LAMINOPLASTY 

FOR 24 PATIENTS WITH CERVICAL 

SPONDYLOTIC MYELOPATHY 

Assist. Prof. Iskra Sainova 

Assist. Prof. Iliana Ilieva 

Bulgarian Academy of 
Sciences, Bulgarian 

CHANGES IN THE LEVELS OF ANTI-

OXIDANT PEPTIDE GLUTATHIONE IN 

VARYING IN VITRO CONDITIONS 

Vanya MANTAREVA  

 Ivan ILIEV 

Inna SULIKOVSKA  

Ivan ANGELOV 

Bulgarian Academy of 
Sciences, 

Sofia, Bulgaria 

COBALT PORPHYRINOID COMPLEX (B12) 

WITH OPTIONAL NON-PHOTODYNAMIC 

ANTICANCER ACTIVITY 

Aleksandra SANČANIN  

Sofija SANČANIN 

  Asst. Prof. Branislav 

SANČANIN 

University - Belgrade, 
Faculty of 

Management, Sremski 
Karlovci, Serbia 

THE SIDE EFFECTS OF BREAST CANCER 

RADIOTHERAPY 

Rodolfo Reda  

Alessio Zanza  

Dario Di Nardo  

Marco Seracchiani  

 Luca Testarelli 

University of Rome La 
Sapienza 

 Rome 

CYTOTOXICITY ANALYSIS OF TWO 

DIFFERENT TREATED PORCINE 

DERMAL MATRICES 

Herbert Tumusiime   

Alex Barakagira  

Amos Ronald Kalukusu 

Herbert Tumusiime; 
King Ceasor University 

Uganda 

IMMUNIZATION COVERAGE AGAINST 

DISEASES AMONG CHILDREN AGED 

FIVE YEARS AND BELOW IN MAWOGOLA 

HEALTH SUB-DISTRICT, SEMBABULE 

DISTRICT, UGANDA 

Margaretha MONALISA  

Mada Triandala SIBERO 

Agus SABDONO 

Diponegoro University,  
Ġndonesia 

GORGONIAN Ellisella sp.-ASSOCIATED 

BACTERIA AS A PROMISING 

ANTIPATHOGENIC AGENT AGAINST 

SKIN DISEASES IN HUMANS 

Vera Renta Siahaan   

Yeyen Damanik  

Renny Sinaga 

Polytechnic of Health 
Ministry of Medan, 

Indonesia 

DIFFERENCES IN THE KNOWLEDGE OF 

PREGNANT WOMEN ABOUT EXCLUSIVE 

BREASTFEEDING IN THE HEALTH 

DEVELOPMENT CLINIC IN 

SIMALUNGUN DISTRICT 

Surayya BABIROVA 

Azerbaijan State 
Pedagogical University, 

Baku, AZ1000, 
Azerbaijan 

SOME SPECIFICS OF TRANSPORTATION 

OF ILL AND INJURED  
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA 

 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assist.Prof.Dr. Sultan 

ACUN 

Prof. Dr. Hülya GÜL 

Amasya University, 
Suleyman Demirel 
University,Türkiye 

ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND TOTAL 

PHENOLIC CONTENTS OF KARAKILÇIK 

WHEATS GROWN IN DIFFERENT 

REGIONS OF TURKEY 

Dr. Huzur DEVECĠ 
Tekirdag Namık Kemal 

University, Türkiye 

ESTIMATION OF WHEAT YIELD UNDER 

COMBINATIONS OF DIFFERENT 

CLIMATE PARAMETERS WITH THE 

LINTUL MODEL IN THE THRACE 

REGION 

Vesile YALÇIN 

Assoc.Prof. Dr. Hülya 

TORUN 

Duzce University, 
Türkiye 

THE PROTECTIVE EFFECT OF INDOLE-3-

ACETIC ACID AGAINST CADMIUM 

STRESS IN REDROOT PIGWEED 

(Amaranthus retroflexus L.) 

Vesile YALÇIN 

Assoc.Prof.Dr. Hülya 

TORUN 

Duzce University, 
Türkiye 

THE EFFECTS OF EXOGENOUS 

MELATONIN ON DROUGHT TOLERANCE 

IN SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) 

Prof. Dr. Ġsmühan 

POTOĞLU ERKARA 

 Assoc. Prof. Dr. Okan 

SEZER 

EskiĢehir Osmangazi 
University, Türkiye 

PALYNOMORPHOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF THE KAZDAĞI 

RARE ENDEMIC Armeria trojana Bokhari & 

Quézel 

Prof. Dr. Ġsmühan 

POTOĞLU ERKARA  

 Assoc. Prof. Dr. Okan 

SEZER 

EskiĢehir Osmangazi 
University, Türkiye 

COMPARATIVE POLEN MORPHOLOGY 

OF SOME Jasminum L. (Oleaceae) TAXA 

GROWING IN ESKĠġEHĠR 

Asst. Prof. Ġsmail NANELĠ 
Sakarya Applied 

Sciences University, 
Türkiye 

DETERMINATION OF ENGINEERING 

CHARACTERISTICS OF SOME VARIETIES 

OF DENT CORN (Zea mays indentata) 

Assist.Prof.Dr.Sibel BÖLEK 
University of Health 

Sciences, Türkiye 

DETERMINATION OF BIOACTIVE 

COMPOUNDS IN TRABZON PERSIMMON 

PITS AND INVESTIGATION OF 

POTENTIAL USES IN FUNCTIONAL 

FOOD PRODUCTION 

Assist.Prof.Dr.Sibel BÖLEK 
University of Health 

Sciences, Türkiye 

EFFECTS OF FLUIDIZED BED ROASTING 

ON BIOAVAILABILITY AND 

ANTINUTRITIONAL FACTORS OF SACHA 

INCHI (Plukenetia volubilis) 

 S.N. Okey  

I.C.Okoli  

O.N. Okey  

Federal University of 
Technology, Nigeria 

PERFORMANCE AND CARCASS 

CHARACTERISTICS OF BROILER 

CHICKENS FED DIETS SUPPLEMENTED 

WITH AGRICULTURAL WASTE-DERIVED 

ACTIVATED CHARCOAL 
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ABSTRACT 

The neonatal screening involves testing all newborns for certain hereditary diseases, the early 
diagnosis of which is key to the treatment process. To be included in a screening program, the 
disease should meet certain conditions, such as 1. to be curable;2. to be relatively common in the 
population and 3. to have fast, accessible, cheap and effective methods for early diagnosis. 
Neonatal screening is the best way to detect dangerous conditions for the child's health, which, in 
the first months of its life, do not give concrete manifestations. The earlier a health problem is 
diagnosed, the more likely it is that the child will receive timely and adequate care that will 
"suppress" the manifestations of the disease. In Bulgaria, neonatal screening includes only three 
diseases - phenylketonuria, congenital hypothyroidism and congenital adrenal hyperplasia.  
Each year, over 6.5 million babies worldwide are born with congenital genetic abnormalities. In 
our country, the screening is extremely insufficient to provide precise and comprehensive 
information about the health status of the baby. Unlike Bulgaria, in most of the other countries of 
the EU, the screening covers from 5 to 30 different genetic conditions due to the specifics of 
individual populations and the financial capabilities of individual member countries. A 
significant percentage of diagnosed conditions are rare diseases, with an incidence of 1 in 
100,000 births or less. Currently, the number of rare diseases is over 7,000, and for 6-7% of 
them, therapies have been developed. The purpose of this study is to compare the screening 
programs in Bulgaria and other countries in EU, as well as in different states of USA, in order to 
emphasize the need to expand the panel of diseases included in the national screening program. 
In addition, we would like to present the capabilities of the next-generation sequencing 
technology to be used as a main screening method. 
Keywords: NBS (newborn screening) panels, Bulgaria, EU, USA, necessity, expansion 
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INTRODUCTION 
 
The neonatal screening involves testing all newborns for certain hereditary diseases, the early 
diagnosis of which is key to the treatment process. To be included in a screening program, the 
disease should meet certain conditions, such as 1. to be curable;2. to be relatively common in the 
population and 3. to have fast, accessible, cheap and effective methods for early diagnosis. 
Neonatal screening is the best way to detect dangerous conditions for the child's health, which, in 
the first months of its life, do not give concrete manifestations. The earlier a health problem is 
diagnosed, the more likely it is that the child will receive timely and adequate care that will 
"suppress" the manifestations of the disease. 
In Bulgaria, neonatal screening includes only three diseases - phenylketonuria, congenital 
hypothyroidism and congenital adrenal hyperplasia. In all three cases, the screening is done by 
taking a blood sample between the third and fifth day after the child's birth. The national 
screening program for hypothyroidism was introduced in Bulgaria in 2000, and for 
adrenocortical hyperplasia in 2010. 
 
Phenylketonuria (PKU) is most often caused by a defect in the gene for the enzyme that 
converts the amino acid phenylalanine to tyrosine. The inability of the defective enzyme to 
metabolize phenylalanine leads not only to its accumulation, but also to the insufficiency of other 
substances that cannot be synthesized (melanin, dopamine, thyroxine). The early diagnosis of 
phenylketonuria and the introduction of a lifelong special diet poor in phenylalanine prevents the 
clinical development of the disease. Thus, screening for PKU is important for the prevention of 
the clinical manifestation of the disease. 
 
Congenital hypothyroidism (CH) is the most common congenital endocrine disorder and the 
most common preventable cause of childhood mental retardation. The genetic causes of this 
condition are variable. It leads to developmental delay and mental retardation. The treatment of 
CH is performed on a daily basis by an oral thyroxine intake.  
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is caused by genetic defects in genes for enzymes 
involved in corticosteroid synthesis. Blood cortisol levels are low. Sometimes this is combined 
with a reduction in aldosterone concentration. In all cases, however, there is an increase in 
testosterone level and virilization. Treatment is performed by application of corticosteroids, 
which are taken for life, and their levels are adjusted depending on the condition. 
 
Each year, over 6.5 million babies worldwide are born with congenital genetic abnormalities. In 
our country, the screening is extremely insufficient to provide precise and comprehensive 
information about the health status of the baby. Unlike Bulgaria, in most of the other countries of 
the EU, the screening covers from 5 to 30 different genetic conditions due to the specifics of 
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individual populations and the financial capabilities of individual member countries. A large part 
of them belong to the so-called IEM (inborn errors of metabolism) due to the absence or a 
deficiency of an enzyme catalyzing a certain metabolic process in the body. A significant 
percentage of the IEMs are rare diseases, with an incidence of 1 in 100,000 births or less. 
Currently, the number of rare diseases is over 7,000, and for 6-7% of them, therapies have been 
developed. 
The purpose of this study is to compare the screening programs in Bulgaria and other countries 
in EU, as well as in different states of USA, in order to emphasize the need to expand the panel 
of diseases included in the national screening program. In addition, we would like to present the 
capabilities of the next-generation sequencing technology to be used as a main screening method. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
In Germany, for example, in October 2021, two new diseases were added to the newborn 
screening panel - spinal muscular atrophy (SMA) and sickle cell anemia (SCA). Thus, the total 
number of diseases becomes 17 ("https://www.eurordis.org/our-priorities/diagnosis/newborn-
screening/,"). Some countries such as Italy, Portugal and Austria screen more than 25 different 
conditions as a part of their national screening panel, and Italy is the leader in the field, 
diagnosing more than 45 diseases. England and France, on the other hand, carry out a basic 
testing package for 10 diseases, and Romania and Cyprus for just two. PKU and congenital 
hypothyroidism are universally screened for in all 30 countries (Loeber et al., 2021). These 
diseases have a relatively high frequency compared to others (frequency higher than 1:10000) 
which have frequencies less than 1:250000. Diseases such as SMA (spinal muscle atrophy) and 
SCA (sickle cell anemia) have similarly high frequency and display large differences in terms of 
screening, being included in less than 30% of European countries 
("https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Prevalence_of_rare_diseases_by_alphabetic
al_list.pdf,"). 
Some differences in Europe also concern autonomous regions in individual countries – for 
example, the autonomous region of Catalonia tests for over 20 different diseases, while tests at 
the national level recommend fewer than 10 diseases. The process of updating the lists also 
differs (in the UK this is done on an annual basis, and in Germany – if needed at any time), as 
well as the time for applying the changes (in Denmark and Belgium – less than a year, in Greece, 
Romania and Portugal – over 3 years) ("ttps://www.technologynetworks.com/diagnostics/blog/a-
landscape-assessment-of-newborn-screening-in-europe-359964,"). 
The EU's aim is the governments of the least developed countries to commit to expanding the 
panel of diseases included in the newborn screening, but there are still a number of obstacles for 
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this to happen ("ttps://www.technologynetworks.com/diagnostics/blog/a-landscape-assessment-
of-newborn-screening-in-europe-359964,"). 
The newborn screening programs (NBS) in Southeastern Europe are not always synchronized 
with those in developed European countries (Koracin et al., 2021). According to a survey from 
2013-2014 among 11 of these countries, none of them had an expanded NBS program (Koracin 
et al., 2021). The survey was repeated in 2020 with an aim to assess the current state, to evaluate 
the changes and main obstacles to implement the innovations. All of the surveyed countries (12 
in the region), except Kosovo, were performing the screening test for CH, while PKU was not 
even screened in 4 out of 12 countries. The conclusion of the authors is that the NBS programs in 
Southeastern Europe are still underdeveloped or even non-existing in some of the countries.  
In comparison, the US currently recommends screening for 61 conditions included in the so-
called "Recommended Uniform Screening Panel (RUSP), with each state determining how many 
conditions to screen depending on their economic status, medical infrastructure, etc. (Figure 3). 
Most states screen for at least 31 out of 35 genetic conditions that occur in children and 
newborns. These are known as the 'main'/'core' panel. Although these conditions are rare, more 
than 5,000 babies are diagnosed with one of them each year. The Newborn screening (NBS) is 
performed in three steps: 1. Taking a blood sample from the heel of the newborn; 2. Pulse 
oximetry to measure the oxygen level in the baby's blood and 3. Hearing test. The blood test is 
performed 24-48 hours after birth. Some of the conditions remain hidden if the sample is taken 
before the 24th hour, because an accumulation of the intermediate metabolite is necessary, 
whose amount is measured and detected. 
In the most developed states of the US (Massachusetts and Connecticut), 66 congenital genetic 
conditions are tested, and the cost of the tests is estimated at around $135 
("https://babysfirsttest.org/newborn-screening/states/connecticut," ; 
"https://babysfirsttest.org/newborn-screening/states/massachusetts,"). They include: 

 Diseases of amino acid metabolism – 17 
 Endocrine diseases - 2 
 Diseases with defects in the oxidation of fatty acids - 13 
 Hemoglobin defects – 4 
 Lysosomal storage diseases – 2 
 Defects of organic acids – 15 
 Other diseases - 13 

 
In New York State (NY), 60 genetic disorders are tested ("https://babysfirsttest.org/newborn-
screening/states/new-york,"): 

 Diseases of amino acid metabolism – 12 
 Endocrine diseases - 2 
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 Diseases with defects in the oxidation of fatty acids - 13 
 Hemoglobin defects – 4 
 Lysosomal storage diseases – 3 
 Defects of organic acids – 15 
 Other diseases - 11 

 
In one of the least developed states Alabama (Alabama, AL), Arkansas (Arkansas, AR) and West 
Virginia (West Virginia, WV) – 47, 32 and 39 diseases, respectively 
("https://babysfirsttest.org/newborn-screening/states/alabama," ; 
"https://babysfirsttest.org/newborn-screening/states/arkansas," ; 
"https://babysfirsttest.org/newborn-screening/states/west-virginia,"). The cost of the screening is 
$150, $131, and $79. In addition, the screening programs include not only the tests, but also the 
logistics, the involvement of consultants and general practitioners, as well as postnatal 
monitoring of the child's development. In most states, the screening is covered by health 
insurance and is available only to insured individuals. 
The core screening panel includes 35 primary conditions (Figure 4) and 26 secondary conditions 
(Figure 5) ((ACMG), 2006; Sweetman et al., 2006)  that are recommended for inclusion in every 
state’s list. This panel is optional but recommended and serves as a guide and reference for each 
individual state ("https://www.hrsa.gov/advisory-committees/heritable-
disorders/rusp/index.html,"). 
A core condition is defined as follows: 

- For which there is a specific and sensitive detection test; 
- The disease development is well known; 
- There is an available and effective treatment; 
- Diagnosis of the condition will help the family's future reproductive decisions 

("https://babysfirsttest.org/newborn-screening/the-recommended-uniform-screening-
panel,"). 

Secondary conditions are those that are found when trying to identify a primary one 
("https://babysfirsttest.org/newborn-screening/the-recommended-uniform-screening-panel,"). If a 
condition is included in the screening list, it goes through mandatory procedures such as 
validation of the laboratory test, confirmatory testing with a sensitive and specific diagnostic test, 
and conducting a prospective pilot study. 
The US system of including a broad range of diseases into the screening panels is often criticized 
for covering conditions that do not necessarily require therapy in the neonatal period or those for 
which there is no consensus regarding therapy. The fact is, however, that currently the screening 
panels of even the least developed states cover more diseases than those covered by the countries 
in Europe. 
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Canada does not have a national strategy for newborn screening, and there are large differences 
between provinces, including the number of diseases for which a testing is offered, the 
information provided to parents, and carrier status determination policy  (Howard et al., 2015).  
 
Is the next generation screening (NGS) technique applicable to perform neonatal 
screening? 
 
Advances in sequencing technology have led to a reduction in the cost and time to generate 
sequence data for the human genome. Both the European Ethics Committee, the European 
Society of Human Genetics (ESHG) and the International Pediatric Platform have focused on the 
issue of the potential use of sequencing technologies in newborn screening. The main goal is to 
use targeted analysis and to identify gene variants that carry a high risk of preventable diseases 
with an existing treatment. After the diagnosis of the disease, the therapy should start in the 
period of the newborn or in the early childhood. 
 
Sequencing technologies have already made their way into identifying target genes for anti-
cancer therapy as well as non-invasive prenatal testing during pregnancy. NBS (newborn 
screening) by sequencing would replace many other tests used at the same time, such as tandem 
mass spectrometry (MS), as well as other complementary genetic tests. Only for the congenital 
hypothyroidism (CH) sequencing cannot replace existing methods, because it is a non-genetic 
condition (Castellani & Massie, 2014). It is estimated that sequencing technologies in newborns 
will become routine in about 10 years, applied to the future generations. The cost of this method 
is still being determined, although currently it is around 43 Euros per newborn in the 
Netherlands, but it is known that the price will drop further as the number of screening reactions 
increases. 
The best option would be to use the capabilities of modern genetic tests based on the next-
generation sequencing - a technique that makes it possible to examine more than 200 genes 
responsible for more than 220 different diseases with a single sample. In addition to common 
genetic diseases, these tests also include lysosomal storage diseases as well as primary immune 
deficiencies. Depending on the manufacturers, the tests may also include an option to identify 
pharmacogenetic variants of known clinical significance to determine the child's response to 
some of the most commonly used medications in clinical practice. 
It would be possible, in the presence of consensus at the national level, to develop an own 
(handmade) test according to the frequency of genetic diseases in the Bulgarian population. The 
undoubted advantage of this test is the speed and very high accuracy (over 99%). In combination 
with high-tech bioinformatic analysis, it establishes with absolute accuracy the presence of 
potential mutations in the observed genes. In addition, the procedure can be non-invasive - it is 
enough to take a swab from the baby's buccal mucosa. The test makes it possible to screen from 
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a very early stage for conditions that may remain hidden and/or be registered only when 
symptoms appear. It is also important to note that a more extensive panel can be used in children 
who have symptoms of metabolic diseases (convulsions, coma, lethargy, deafness, blindness, 
etc.), as well as those with a family history of such conditions. 
 
 
 
CONCLUSION 

Despite the efforts of various patient organizations and medical professionals specializing in rare 
diseases, the screening of only three diseases in Bulgaria is extremely insufficient. The register 
of rare diseases in Bulgaria was started as a part of a European project only in 2017 by the  
National Center of Public Health and Analyses, and some rare diseases are not included in the 
list of rare diseases of the Ministry of Health. There is also a lack of care regarding rehabilitation 
programs and means of therapy for some diagnoses. Thus, in Bulgaria, transplants (lung, liver, 
etc.) are needed more often than in Europe. This is a result of timely diagnosis and the existence 
of a wider panel of diseases included in the neonatal screening. 
The expansion of the neonatal screening (NBS) panel is also important for another reason – very 
often the symptoms of various diseases in childhood are similar or overlap, and can be difficult 
to distinguish. For example, muscular dystrophies and SMA in infancy can be misdiagnosed as 
cerebral palsy. With early diagnosis, the child will receive adequate and timely medical care. In 
order to make possible the expansion of neonatal screening in Bulgaria, state commitment, a 
close relationship with patient organizations, as well as simplification of the procedure for 
registration of rare diseases is required. 
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ABSTRACT 
Ukraine has concluded more than 70 double taxation treaties (DTTs). Their main purposes are 
elimination of double taxation as well as prevention of tax evasion and avoidance or double non-
taxation. Their application requires interpretation which itself might be considered as an art 
despite the fact of being subject to legal rules. Such situation might be ended in tax disputes 
where taxpayers and competent authorities are on opposite positions in relation to interpretation 
of specific provisions of DTTs. In this scenario, all DTTs concluded by Ukraine propose 
taxpayers an opportunity to initiate specific case mutual agreement procedure (MAP) between 
competent authorities aimed at resolving dispute on taxation or probable taxation not in 
accordance with the treaty provisions. Nevertheless, the Ukrainian taxpayers had never directly 
tried to apply for this procedure before 2021 due to the absence of domestic legal regulation on 
MAP. The situation changed with adoption of the changes to the Tax Code of Ukraine dated 16 
January 2020 and the Order of Ministry of Finance of Ukraine (MoF) No. 820 dated 30 
December 2020 but new provisions also include rules that might negatively impact on MAP as 
dispute resolution mechanism. For example, it does not clearly identify the right of taxpayers to 
initiate specific case MAP if taxation not in accordance with the DTT’s provisions has not been 
charged or notified to him even if this approach might be inconsistent with the position of the 
OECD. The purpose of this study is to define features of domestic legal regulation of MAP in 
Ukraine in the context of international standards adopted by the OECD 
 
Keywords: Double Taxation Treaties, Tax Dispute Resolution, Mutual Agreement Procedure, 
Domestic Regulation, Ukraine 
 
INTRODUCTION 
The starting point of modern network of double taxation treaties (DTTs) of Ukraine is the Law of 
Ukraine No. 1543-XII “On the Succession of Ukraine” adopted on 12 September 1991 because 
its Art. 7 allowed Ukraine to become legal successor of the rights and obligations according to 
the international treaties of USSR including DTTs. The first DTT concluded by Ukraine was the 
one concluded with the United Kingdom on 10 February 1993. The provisions on mutual 
agreement procedure (MAP) as dispute resolution mechanism are presented in either the USSR’s 
DTTs continued to be applied in Ukraine (e.g., the treaties with Japan or Spain) or the earliest 
DTTs signed by Ukraine (for example, the treaties with the UK or Poland). As on now, there is 
no DTT of Ukraine in effect that does not include provisions on MAP. Surprisingly, the 
Ukrainian taxpayers had not been able to request specific case MAP before 2020 based on the 
provisions of DTTs that follow para. 1 of Art. 25 of the OECD Model Tax Convention (OECD 
MTC). The main reason of this situation is determined by the fact that domestic legislation did 
not include provisions aimed at regulation of access to MAP and creation of procedural 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 9 Sofia, Bulgaria



mechanism needed for resolution of disputes on the basis of MAP. Due to this situation, it is 
hardly possible to find any tax dispute resolved with application of mechanism of specific case 
MAP before 2021 but the situation might be changed due to the adoption of changes to the Tax 
Code of Ukraine on 16 January 2020 and the Order of the MoF of Ukraine No. 820 dated 30 
December 2020. Following these changes, the purpose of this study is to find out and describe 
features of domestic legal regulation of MAP in Ukraine in the context of international standards 
adopted by the OECD. 
  
RESULTS AND DISCUSSIONS 
The specific case MAP is the most common type of procedure (Kolmann&Turcan, 2016). As it 
seems, it might be explained by the fact that the taxpayer has “vital interest” in the outcome of 
dispute resolution related to taxation not in accordance with the provisions of applicable DTT 
(Ismer, 2015, p. 1781). It is proposed the list of advantages of MAP over purely dispute 
resolution mechanisms: 

 The MAP allows a consideration of the issue by competent authorities of 
Contracting States and any agreement reached in the context of the MAP may impact 
taxation in both Contracting States, whereas the impact of a domestic dispute resolution 
system available in a Contacting State is generally restricted to taxation in that State and 
thus may not be able to resolve the issue; 
 The MAP involves consideration of tax treaty issues by officials who have tax 

treaty familiarity and expertise, which is not necessarily the case of officials and judges 
who deal with different types of tax disputes and even non-tax disputes;  
 The MAP, being less formal than domestic judicial proceedings (especially if such 

recourses would be required in the two Contracting States in order to eliminate double 
taxation), may be less expensive for taxpayers and tax administrations;  
 The MAP does not preclude recourse to domestic dispute resolution mechanisms 

in one or both Contracting States (although taxpayers may be precluded from pursuing the 
MAP and such recourses at the same time so as to avoid the risk of conflicting decisions); 
 Since the MAP may be initiated as soon as the risk of taxation not in accordance 

with the provisions of a tax treaty becomes probable, it may involve a quicker access to a 
dispute resolution mechanism than is possible under domestic law (UN, 2021, p. 115). 

As it is stated by Ismer (2015), “from the taxpayer’s point of view, the specific case MAP has a 
double function as both an additional legal remedy and an equity procedure” (p. 1781). At the 
same time, Ault identifies cases that typically might be in the focus of specific case MAP (Ault, 
2013, p. 310): 

 Transfer pricing disputes; 
 Allocation of profits to permanent establishment; 
 Existence of permanent establishment; 
 Appropriate residence of a person or a company. 

Nevertheless, the history of specific case MAP clearly demonstrates that this procedural 
mechanism aimed at tax dispute resolution has some widely known shortcomings that negatively 
impact on its efficiency: 

Art. 25 of the OECD Model does not, however, establish a deadline in which the tax 
authorities must reach an agreement … In addition, there is no provision permitting the 
intervention of taxpayers in the procedure. Finally, decisions are not transparent and may 
be subject to package arrangements. For example, the competent authority of one 
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Contracting State may give up its right to tax in a certain situation in exchange for taxing 
another (Toledo Pires de Oliveira, 2017). 

Additionally, there is also a skepticism related to MAP due to the absence of “clear consensus in 
the field that the MAP will prove an effective and efficient tool through time, mainly because it 
lacks enforceability” (López Durán, Navarro Becerra & Rendón Peimentel, 2021). 
These shortcomings do not outweigh the advantages of the MAP as procedural mechanism of 
dispute resolution in case of taxation not in accordance with the provisions of the DTTs that is 
confirmed by the fact of permanent rise of numbers of specific case MAP due to the evolution of 
cases opened following the OECD statistics (OECD, 2021). It is interesting to note that Ukraine 
has no cases started before 2020 or started in 2020 at the end of the respective year (OECD, 
2021). It does not mean that the Ukrainian taxpayers are not interested in the potential of specific 
case MAP but might be partially explained by the fact of absence of domestic legal regulation of 
access to MAP, its stages and requirements before 2020. 
The situation changed sufficiently with adoption of the legislative proposals to the Tax Code of 
Ukraine that allowed to add new Art. 108-1 in January 2020. The referred provision confirms that 
a person is entitled, irrespective of the remedies provided by the Tax Code of Ukraine, to request 
case resolution on the basis of MAP where the person considers that he is taxed or will be taxed 
not in accordance with the DTT of Ukraine being resulted from action or decision of controlling 
authorities of Ukraine (i.e. tax authorities in this context) or public authorities of the other state 
(Art. 108-1.1.1 of the Tax Code of Ukraine). As it follows, the request might be made only if 
there is applicable DTT of Ukraine in effect (Art. 108-1.1.2 of the Tax Code of Ukraine).  
As it seems, the authors of legislative changes intended to separate domestic remedies and 
specific case MAP based on the provisions of Art. 108-1.6.4 (the same provision is duplicated in 
Section 2 of Part V of the domestic guidance on MAP adopted by the Order of the MoF of 
Ukraine No. 820 as of 30 December 2020 (Guidance on MAP)). It states that MAP could not be 
executed simultaneously with administrative or court proceedings related to the same decision of 
the controlling authority of Ukraine. Moreover, Art. 108-1.4 of the Tax Code of Ukraine includes 
the provision that the request on specific case MAP made by the taxpayer might be declined if 
there is administrative or court proceeding on the same issues on which the MAP is requested and 
such proceeding is started but not completed. It is assumed that the position described above 
could hardly be favorable to the Ukrainian taxpayers: 

this approach is too restrictive for the taxpayer because it is possible to lose the right to 
initiate MAP if the courts or authorized authorities does not end in the final decision after 
three years starting from the day when the right to initiate MAP appears in taxpayers 
based on the provisions of double taxation treaties (Kasianenko & Umrykhina, 2021, 
p. 60)    

Amongst others, the arguments of the referred authors are based on para. 34 of the commentaries 
to Art. 25 of the OECD MTC that “a taxpayer is entitled to present his case… to the competent 
authority of either State whether or not he may also have made a claim or commenced litigation 
under the domestic law of one (or both) of the [Contracting] States” (OECD, 2017, p. 440). As it 
is explained by Ismer (2015), “the specific case MAP is additional to any remedies under 
domestic law. The taxpayer may pursue both procedures in parallel: he can both initiate domestic 
remedies and present his case to the competent authorities at the same time” (p. 1794).  
Additional feature of domestic legal regulation of specific case MAP in Ukraine is determined by 
the provisions of Art. 108-1.2.1 of the Tax Code of Ukraine (the same is in Section 5 of Part II of 
the Guidance on MAP). It states that the request for specific case MAP is made by a taxpayer to 
the competent authorities before or after the tax audit including tax audits on compliance with the 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 11 Sofia, Bulgaria



requirements of arm’s length principle with description of circumstances that confirm the 
probability of breach of taxpayer’s right based on the provisions of applicable DTT of Ukraine. 
In other words, the taxpayer could not initiate specific case MAP in the process of tax audit. This 
approach might be in conflict with direct recommendation of the OECD (2007): 

… taxpayers are entitled to initiate a competent authority request even before an audit is 
completed or they have received formal notification of an assessment. Often, however, 
competent authorities require that an adjustment to income or issue be confirmed by the 
conclusion of the audit and a complete request that an adjustment to income or issue be 
confirmed by the conclusion of the audit and a complete request be submitted before 
committing resources to the analysis or evaluation of a MAP process … Although this 
may delay the work by a competent authority on processing an individual MAP case, it 
should not prevent notification or presentation of a case to a competent authority or in any 
way obstruct a person’s access to MAP (p. 18). 

As it seems, the practice of denying access to MAP for taxpayers in the process of tax audit 
might be not compliant with the referred position of the OECD. 
At the same time, the similar incompliance with the recommendations of the OECD might be 
identified on the basis of Art. 108-1.1.1 of the Tax Code of Ukraine and Section 2 of Part I of the 
Guidance on MAP in comparison with para. 14 of commentary to Art. 25 of the OECD MTC. 
The referred provisions of domestic law mention that MAP might be initiated by a person 
(resident or nonresident) if the same person considers that he is taxed or will be taxed not in 
accordance with the DTT of Ukraine being resulted from action or decision of controlling 
authorities of Ukraine or public authorities of the other state. Thus, one of the key requirements is 
action or decision of controlling authorities of Ukraine. According to the Law of Ukraine 
No. 404-VII dated 04 July 2013, the term “controlling authorities” should be interpreted as 
covering tax and customs authorities but it clearly does not include the MoF of Ukraine or the 
Verkhovna Rada of Ukraine. In addition, Art. 7 of the Statute of the State Tax Service of Ukraine 
(STS) approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 227 dated 06 
March 2019 also states that the functions of controlling authority (tax authority, collection 
authority) are assigned to the STS of Ukraine and its territorial units. As a result, any action or 
decision of the MoF of Ukraine or the Verkhovna Rada of Ukraine could not be in the focus of 
the specific case MAP until they become the basis for actions or decisions made by the STS of 
Ukraine.  
At the same time, for example, the MoF of Ukraine is authorized to issue general tax 
consultations based on Art. 19-2.1.4 of the Tax Code of Ukraine that are defined as a public 
disclosure of official position on practical application of provisions of tax or other domestic 
legislation if the control related to its compliance are assigned to controlling authorities, they are 
formed on the basis of individual tax consultations issued by the controlling authorities to 
taxpayers, and/or the circumstances demonstrating their inconsistency are revealed. Nevertheless, 
there is no possibility to challenge any general tax consultation of the MoF of Ukraine until it is 
transformed into the actions or decisions of the STS of Ukraine if we read Art. 108-1.1.1 of the 
Tax Code of Ukraine and Section 2 of Part I of the Guidance on MAP literally even in case where 
it allows to interpret provisions of DTT or domestic legislation in a manner that will result in 
taxation not in accordance with the provisions of DTT. 
The approach described above might not be compliant with the recommendations in para. 14 of 
commentaries on Art. 25 of the OECD MTC (2017):  

To be able to set the procedure [MAP] in motion, he [taxpayer] must … establish that the 
“actions of one or both of the Contracting States” will result in such taxation, and that this 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 12 Sofia, Bulgaria



taxation appears as a risk which is not merely possible but probable. Such actions mean 
all acts or decisions, whether of a legislative or a regulatory nature, and whether of 
general or individual application, having as their direct and necessary consequence the 
charging of tax against the complainant contrary to the provisions of the Convention 
(p. 433) 

As it follows, “… the taxpayer can seek an individual MAP [specific case MAP] both against 
present taxation and against future taxation not in accordance with the Convention” (Ismer, 2015, 
p. 1786). Toledo Pires de Oliveira (2017) also agree with this interpretation. In contrast, the 
domestic tax legislation of Ukraine does not clearly confirm that a taxpayer is entitled to initiate 
specific case MAP if there is no tax assessment but the general tax consultation of the MoF of 
Ukraine contains provisions that will result in taxation not in accordance with the provisions of 
the applicable DTT. 
 
 
   
CONCLUSIONS 
The amendments of domestic legal regulations in Ukraine that were made in 2020 are the step 
further on the way of building effective and efficient tax dispute resolution mechanism. Despite 
the fact of the progress made in this case, it should be mentioned that some of approaches 
proposed at the domestic level might be problematic in the context of compliance with the 
recommendations on MAP issued by such authoritative standard setting institution in the area of 
international taxation as the OECD (for example, absence of clarity related to the right of 
taxpayers to initiate specific case MAP if taxation not in accordance with the DTT’s provisions 
has not been charged or notified to him but there is a general tax consultation of the MoF of 
Ukraine that might result in taxation not in accordance with the provisions of applicable DTT). 
As it seems, it might have negative impact on efficiency and effectiveness of specific case MAP 
as an instrument of tax dispute resolution.  
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ABSTRACT 

Objective: To identify the following positive correlations: between radiotherapy and side effects 
(fatigue and exhaustion, loss of appetite, weight loss, nausea and vomiting) and between 
radiotherapy and emotional reactions (feelings of helplessness, fear, lethargy, hypoactivity and 
anger). 

Research methods: Using a structured questionnaire, an analysis of research data from the field 
that is the subject of the paper was performed. In order to test hypotheses H1 (a positive 
correlation between radiation therapy and side effects) and H2 (a positive correlation between 
radiation therapy and emotional reactions), Kendall's τ correlation coefficient was used. 

Results: The unit of observation of the research were patients with verified breast cancer, who 
underwent radiotherapy from July 1 to September 30, 2020. The study included 50 patients with 
pathohistologically verified breast cancer. Based on the obtained results, hypothesis H1 was 
partially accepted, i.e., there is a significant correlation between radiation therapy and loss of 
appetite, and hypothesis H2 was partially accepted, i.e., there is a positive correlation between 
radiation therapy and anger. 

Conclusion: The side effects of radiotherapy may occur during radiation therapy. Most often, 
the side effects appear on the skin in the form of redness. Most patients experienced side effects 
during oncological treatment, especially during and immediately after the end of radiation 
therapy. These side effects were diluted over the course of the first year following the end of 
treatment, to the extent that most of them disappeared almost completely. Late complications of 
radiation treatment of breast cancer, visible on the skin after a mastectomy and sparing 
operations, can occur after several years. 

 

Keywords: Radiotherapy, Breast Cancer, Side Effects, Emotional Reactions 
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INTRODUCTION 

Breast cancer is the leading cause of death from cancer in women, with this diagnosis being 
established, on average, in one of eight women. Compared to most female malignant diseases 
where there is a decline, the incidence of breast cancer has been steadily increasing over the last 
half century. 

About 1.5 million new cases of breast cancer are registered on a global level, with over 
570,000 deaths 1 . In a large number of countries, breast cancer accounts for 25% of all 
malignant diseases of the female population, while it accounts for up to 15% in the mortality 
structure. The lifetime risk, i.e., the cumulative probability of the disease, is about 12.5%, which 
practically means that one in eight women can be expected to develop breast cancer during her 
lifetime 2 .   

The highest age distribution is among postmenopausal women, with an average age of 
around 60, with a tendency of younger women becoming ill. The highest mortality from 
malignant diseases is recorded in women under the age of 40, specifically from breast cancer 3 .    

The most pronounced difficulties during treatment arise as a result of the issue of how to 
predict its behavior in the future based on the clinical classification and morphological 
characteristics of the tumor, which represents a great scientific and practical challenge. 
Therefore, after surgical treatment, there is a continuous need for the prompt detection of all 
indicators that would enable us to identify patients with an increased risk of relapse.   

Patients usually tolerate the radiation well, but sometimes, in certain localizations, side 
effects may occur in the form of itching, burns, difficulty in breathing or swallowing, and pain.  
As minor changes can occur on the blood vessels, spider nevus can be seen as a side effect on the 
skin.  

In case of damage to the lymph nodes, a swelling of the hands can occur - lymphedema, as 
the inability of the lymphatic system to support lymphatic circulation and drainage 4 . 
Statistically speaking, lymphedema, with the accompanying feeling of discomfort, disruption of 
numerous bodily functions and reduction in quality of life, occurs in about 20% of irradiated 
patients, that is, on average, in one in five. Manual massage, as a harmless method of reducing 
lymphedema, can be useful 5 , with the application of compression bandages being even more 
useful over an extended period of time. Namely, the swelling decreases significantly more with 
the application of compression bandages than with manual massage alone. Some studies have 
shown that combining manual massage and compression bandages helps patients with a milder 
form of swelling. 

On a global scale during 2018, there were approximately 2.1 million newly diagnosed female 
breast cancers, which is approximately one in four cases of cancer in women. Breast cancer 
incidence rates are the highest in Australia and New Zealand, Northern and Western Europe 
(Great Britain, Sweden, Finland, Denmark, Holland and France) 6 . 

 According to the World Health Organization’s indicators, breast cancer in women is the 
most frequently diagnosed cancer (11.6%) and the leading cause of death among the female 
population. The incidence of breast cancer in women in the region is highest in Serbia - 5,422, 
followed by Croatia - 2,641, and Bosnia and Herzegovina - 1,152. Common to all three countries 
is that breast cancer, among all malignant female diseases, occupies the leading position 7 . 
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COMPLICATIONS FROM RADIOTHERAPY 

Radiotherapy (RT) is one of the three basic approaches to the treatment of breast cancer, and 
it was received in almost all cases after breast-conserving surgery, as well as for those patients 
with an increased risk of disease relapse after a radical mastectomy 8 .   

In order to improve the results of treatment, combining radiotherapy with chemotherapy is 
performed, where a negative interaction is possible. By applying chemotherapy as a 
radiosensitizer, the radiosensitivity of healthy cells can be increased by applying much lower 
doses than usual. In addition, the harmful effect of systemic therapy on the target organ can be 
enhanced by the use of radiotherapy. Subclinical damage that is acceptable with the application 
of one oncological modality can become manifest by combining these two therapeutic 
modalities.  

Adverse effects of radiotherapy may occur during radiation therapy. The most common 
symptoms occur on the skin in the form of redness. These are actually early symptoms that occur 
during radiation therapy 9 .   

Acute or early complications can develop as early as two to three days after the start of 
radiotherapy and end two to three days after the end of radiotherapy. Chronic or late 
complications manifest themselves a few days after the end of radiation therapy and up to several 
months or years after the end of radiation therapy.   

A scale recommended by the association of radiation oncologists is used to monitor acute 
complications during radiation therapy (Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria-RTOG).  

Most patients have side effects that occur during oncological treatment, especially during and 
immediately after the end of radiation therapy. During the first year after the end of treatment, 
these side effects are diluted to the extent that most of them almost completely disappear. Some 
consequences remain permanently. In a smaller number of patients, ignoring possible side effects 
during therapy is one of the treatment approaches. Being informed about all possible side effects 
can help the patient mitigate them when they occur.  

Late complications visible on the skin after radiological treatment of breast cancer, after a 
mastectomy and conserving surgery, can occur even after several years. They are manifested by 
the presence of visible capillaries on the skin of the amputated breast (Telangiectasia), a 
thickening of the epidermis of the skin (Scleroderma), a darker discoloration of the irradiated 
region (Hyperpigmentation), the creation of permanent scar changes at the site of the surgical 
incision (Fibrosis), the thinning of the superficial layers of the cutis (Atrophy), an inflammatory 
reaction on the skin and remaining breast tissue (Mastitis), and the presence of enlarged lymph 
nodes on the neck and armpits (Lymphadenitis).  

Skin damage (radiodermatitis) 

Skin damage caused by radiation can be acute and chronic, with permanent aesthetic 
changes. Skin changes can appear in the region of the input and output radiation fields and 
depend not only on radiation therapy parameters (dose, fractionation, field size, type of 
radiation), but also on the characteristics of the patient (age, innate sensitivity to ionizing 
radiation, previous skin damage, hygiene habits, etc.). 
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Radiation therapy damages skin cells as well as hair roots, sebaceous and sweat glands, 
blood vessels of the dermis, so there is a possibility of temporary or permanent alopecia and 
dryness of the skin over the irradiated region 10 .  

Skin redness, dryness and itching may appear during radiation therapy as a direct reaction of 
the skin to radiation. When redness or itching occurs on the skin, cold compresses made of water 
or Rivanol solution can be used (2-3 times a day for 20 minutes). Creams, lotions and powders 
should not be applied to skin. 

In order to care for the skin of the breast during radiation therapy, a short shower with 
lukewarm water is recommended. The skin of the irradiated breast area should not be rubbed 
with a sponge, terry cloth or exfoliating net, but should be done with the palm of the hand and 
the fingers. The skin should be allowed to dry naturally or the region to be irradiated should 
simply be pat-dried with a soft terry cloth 11 .  

In case of desquamation without infection, local application of corticosteroid creams is 
recommended, while a break in radiation therapy is also often recommended. However, in case 
desquamation is accompanied by infection, the application of local antibiotics or antifungals is 
mandatory, along with regular management of the infected area with a compress containing 
silver ions. After the infection subsides, ointments or emulsions that stimulate epithelization are 
applied locally, and it is useful to expose the deepithelialized skin zone to air flow.  

Chronic changes to the skin leave permanent consequences. Oral administration of 
pentoxifylline in a dose of 800 mg (2x400 mg) has been shown to be useful in preventing 
permanent vascular changes to irradiated skin. Depigmentation or hyperpigmentation of the skin, 
loss of hair on hairy parts of the body and skin atrophy are, unfortunately, permanent and 
aesthetically irreparable forms of skin damage 10 .  

During the radiation period and one month after the end of therapy, the armpit on the side 
that was irradiated should not be shaved and deodorants should not be applied. Wider cotton 
clothes should be worn and the use of tight t-shirts made of synthetics or wool, which can irritate 
the skin, is not recommended, while under home conditions the skin should be left exposed, as 
much as possible, and a bra should not be worn. During radiation and one year after, the skin 
should not be exposed to direct sunlight while later it is necessary to use creams with a high 
protection factor (over 40 SPF) 11 .  

In case of emesis after radiotherapy, it is necessary to avoid food for several hours before 
treatment. In case of nausea before radiation, patients are advised to eat smaller portions of dry 
food (e.g., toast). Emesis caused by radiotherapy is treated with antiemetics, as well as 
glucocorticoids in combination with other antiemetics. Patients are given recommendations to 
eat smaller meals, at room temperature, and to avoid fatty and heavy food 12 .  

Tiredness (fatigue) 

Given that during radiation therapy, patients complain of fatigue and weakness, it is 
necessary to rest more and avoid strenuous work. In addition, it is recommended to drink more 
fluids and eat a balanced diet, without strict diets and starvation 11 . During radiation, it is 
necessary to control blood count, especially as it shows a decrease in the number of blood cells, 
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most often leukocytes, which usually normalizes after the end of radiation. In case of severe side 
effects, a decision can be made to stop radiation.  

The feeling of fatigue is the main symptom that dominates among breast cancer patients and 
is highly correlated with distress that accompanies the presence of a malignant disease. The 
etiology of fatigue is complex and is related to the patient's ability to respond to heavy burdens 
and worries about the future, but also to depression and other social factors that greatly change 
life. The complexity of the etiology of fatigue can be seen in the fact that even after the 
correction of anemia, as one of the possible causes of fatigue, the condition sometimes remains 
unchanged.     

The feeling of fatigue caused by radiotherapy lasts during radiation and for a period after, 
which can be from three to six months, but it is less pronounced than when radiotherapy is 
combined with chemotherapy, i.e., less than when chemotherapy is applied as the only form of 
treatment. In addition to fatigue, anxiety and depression are often present during radiotherapy 
and, in some patients, deterioration is possible during the administration of radiation, along with 
the development of a feeling of chronic fatigue. The treatment of fatigue is complex and directly 
related to the dominant cause. Physical activity is recommended for patients, considering that in 
addition to improving mood, it also improves survival, and thus the overall quality of life 
10 .  

Taste disorder (dysgeusia)  

The state of having an impaired ability to taste often occurs in cancer patients undergoing 
radiotherapy and/or chemotherapy. Mosel et al indicate that this condition affects a reduced 
appetite, primarily in the form of a decrease in food intake which results in a decrease in body 
weight and deterioration of nutritional status. A taste disorder can change qualitatively (distorted 
perception) or quantitatively (increased or decreased perception of taste change). The change in 
taste leads to a decrease in intake, which further significantly affects the emotional stability and 
overall health and life of the patient 13 . 

Although all the causes that lead to taste disorders have not been identified, it can be said 
with certainty that certain medications, insufficient oral hygiene, and infections contribute to a 
change in taste. 

Given that breast cancer patients have hyposalivation, drinking more water is recommended. 
In addition, the slow chewing of food is suggested in order to stimulate the production of saliva. 
The intake of zinc and vitamin D, with different mechanisms of action, contributes to the 
improvement of taste. 

Dry mouth (xerostomia) 

Dry mouth or xerostomia is not directly related to breast cancer but to gland dysfunction and 
a decrease in the amount of saliva in the oral cavity. Taking into account individual variations, 
the normal value for the amount of saliva secretion is 0.4 to 0.5 ml per minute, and when saliva 
secretion decreases by 50%, i.e., when it is below 0.2 ml/l, dry mouth occurs, i.e., xerostomia.  
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The characteristic of xerostomia is really thick, sticky and viscous saliva, making taking food 
and swallowing, as well as speaking, difficult. Given the change in the amount and composition 
of saliva, there is also a change in the pH of the saliva, i.e., a decrease in the pH value and the 
creation of conditions for a change in bacterial microflora. As a result, cavities and infections of 
the mucous membrane of the oral cavity occur 13 . 

If enough active glandular tissue remains, it can be stimulated locally and systemically. For 
local stimulation, the use of chewing gum and candies without sugar, paraffin, glycerin lozenges, 
and toast is recommended, while for systemic stimulation, pilocarpine, hydrochloride, 
anetoltrition, and pyridostigmine can be used. Insufficient secretion of saliva affects the 
microbial flora of the oral cavity, so Candida albicans fungi often develop under such conditions, 
which dictates the use of antimycotic therapy. Ascending infections of the major salivary glands 
have also been recorded, which necessitated the introduction of antibiotics 14 . 

Osteonecrosis 

In advanced breast cancer, bones are one of the most vulnerable places for the development 
of metastases. Particular attention is paid to estrogen in order to preserve bones. However, during 
the treatment of, primarily elderly, breast cancer patients, aromatase inhibitors are used as 
adjuvant therapy to inhibit the production of estrogen. In this way, deterioration and loss of bone 
mass is accelerated, which is clearly seen when diagnosing osteoporosis. Tamoxifen, which is an 
estrogen antagonist, has the opposite effect as it contributes to an increase in mineral density in 
postmenopausal women. One should be careful with the final conclusions and recommendations, 
especially when considering the fact that in premenopausal women, tamoxifen contributes to the 
occurrence of the risk of a decrease in bone mass density 15 . 

Secondary infections  

Microorganisms that are normally found in the body, with a change in conditions, i.e., a 
decline in immunity, become pathogenic 16 . Infections, especially those that are not diagnosed 
in time, can lead to systemic infections and sepsis, i.e., endanger the life of patients.  The 
immune response to infection includes innate and acquired actions involving various cell types, 
mediators, and chemical agents, and the exact nature of the response depends on the origin and 
nature of the antigen 17 . 

When the environment is locally or systemically altered, especially in a situation where the 
tissue is damaged or when there is a noticeable imbalance of the flora that is common in cancer 
patients, actual colonies and infections of Candida albicans (Candida albicans) and related fungi 
occur. 

In addition, frequent complications during cancer treatment are viral infections, most often 
herpes simplex virus (HSV), as well as cytomegalovirus (CMV), varicella-zoster virus (VZV) 
and Epstein-Barr virus (EBV).  These infections, as indicated by Mosel et al. (2011) can result in 
malnutrition and dehydration 13 . 
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In addition to viruses and infections, there are also bacteria in a healthy body which become 
pathogenic in the event of a decline in the body's immunity. Sepsis is also possible in case of 
untimely recognition and treatment, which always carries with it the threat of death. 

RESEARCH OBJECTIVES, HYPOTHESES and WORKING METHODS 

The problem in breast cancer radiotherapy is predicting the occurrence of complications and 
side effects based on the applied radiotherapy technique. In order to implement appropriate 
radiotherapy for breast cancer, there is a continuous need to find new indicators to detect patients 
who are at an increased risk of developing side effects during and after radiotherapy. 

The subject of research is the analysis of theoretical and research results on the impact of 
radiotherapy on the occurrence of side effects and emotional reactions. 

 

Hypotheses from which the research starts 

Based on the proposed variables and assumptions built on the basis of reference literature, 
the following hypotheses were proposed:   

H1 There is a positive correlation between radiation therapy and side effects: fatigue and    

       exhaustion, loss of appetite, weight loss, nausea and vomiting. 

H2 There is a positive correlation between radiation therapy and emotional reactions: feelings of  

      helplessness, fear, listlessness, hypoactivity and anger. 

Material and methods used during research  

Scientific methods typical for the field of medical science were used in the paper for data 
analysis and presentation of results: induction, deduction and description. Using a structured 
questionnaire, an analysis of research data in the area that is the subject of the paper was carried 
out. Quantitative analysis was used in this research with the aim of finding out the elements of 
the content and context determined by the subject of the paper.  

Appropriate statistical methods were used for statistical data processing, and statistical 
analyzes were carried out using the SPSS 22 package (Statistical Package for Social Sciences for 
Windows 22). In the first step of statistical analysis, the validity of the used measuring 
instruments, used when assessing the influence of the mentioned variables on the occurrence of 
complications and side effects of radiotherapy, was assessed. In order to test the general 
hypotheses H1 and H2, Kendall's τ correlation coefficient was used. 

The unit of observation in the research are patients with verified breast cancer, who 
underwent radiotherapy during the period July 1 - September 30, 2020. 

The research was conducted in October and November 2020 at the Institute of Oncology of 
Vojvodina in Sremska Kamenica, Republic of Serbia. The basic starting point in the research is 
to detect the optimal technique of radiotherapy in patients with breast cancer, on the one hand, 
and the side effects of radiotherapy, on the other hand. The study included patients with 
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pathohistologically verified breast cancer. The research was approved by the director of the 
Institute of Oncology of Vojvodina and the Ethics Committee of the Institute of Oncology of 
Vojvodina in Sremska Kamenica. 

The total patient sample was irradiated on the linear accelerator Elekta Versa HD, Varian 
TrueBeam, Varian VitalBeam, Varian 600 DBX. The radiation dose applied to the tumor 
depends on the radiation technique, the stage of the disease, the TNM classification, and the 
application of other oncological treatment options according to the recommendations of the 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN).  

RESEARCH RESULTS  

Fifty female patients participated in the research. By age, the most represented were those 
between 56 and 60 years of age (44%), and only two were between 26 and 40 years of age (4%). 
There were 17 (34%) in the cohort aged 40-55 years,  while among those over 65 there were 9 
patients (18%).  

In terms of education, more than half of the female patients had a completed secondary 
education - 33 (66%). Six patients each (12%), had completed elementary school or university, 
and 5 (10%) a completed college education. 

More than half of the patients who participated in this research were from Bačka -31 (62%), 
10 (20%) were from the Banat region, 8 (16%) from Srem, and one patient (2%) was from Serbia 
proper. 

 The side effects of radiotherapy in patients with breast cancer were observed through side 
effects during radiation therapy and emotional reactions. Each of these groups of side effects has 
been represented by five questions on a three-point scale, where a higher number indicates 
greater agreement with the statement. Scores for groups of side effects of radiotherapy were 
calculated as an average score. 

Table 1 Side effects of radiation therapy  

 AS SD Me Minimum Maximum W p 

   

Side effects during  

radiation therapy 

1.3000 0.37742 1.20 1.00 2.20 0.745 0.000 

Emotional reactions 1.3918 0.45085 1.40 1.00 2.60 0.754 0.000 

 

On average, female patients have the most pronounced emotional reactions (M=1.39; 
SD=0.45) to radiotherapy. Side effects were the least pronounced during radiation therapy 
(M=1.30; SD=0.38). The Shapiro Wilk test was used to test the normality of the distribution of 
these three variables. The distribution of the results of both variables cannot be considered 
normal, p<0.05. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 22 Sofia, Bulgaria



To test the correlation between radiation therapy (fractionation) and the side effects of 
radiation therapy in breast cancer patients (side effects during radiation therapy and emotional 
reactions), Kendall's τ correlation coefficient was used. Radiation therapy (fractionation) is a 
dichotomous variable with the following categories: "Hypofractionation" and "Hypofractionation 
+ boost". 

 

 Table 2 Correlation between radiation therapy (fractionation) and the side effects of radiation 
therapy 

 Radiation therapy: fractionation 

 τ p N 

Fatigue and exhaustion 0.074 0.588 49 

Loss of appetite 0.389** 0.035 49 

Weight loss 0.310* 0.092 49 

Nausea -0.117 0.158 49 

 

 

The correlation between radiation therapy (fractionation) and fatigue and exhaustion, loss of 
appetite and body weight is positive, which indicates that with the application of 
"Hypofractionation + boost" patients have more pronounced fatigue and exhaustion, loss of 
appetite and body weight compared to the application of "Hypofractionation" alone. . The 
correlation between radiation therapy (fractionation) and nausea is negative, which indicates that 
with the application of "Hypofractionation + boost" patients have less pronounced nausea 
compared to the application of "Hypofractionation" alone. The correlation between radiation 
therapy (fractionation) and loss of appetite is significant, p<0.05. The correlation between 
radiation therapy (fractionation) and fatigue and exhaustion, weight loss and nausea is not 
significant, p>0.05. 

H1 Based on the obtained results, hypothesis H1 was partially accepted, i.e., there is a significant 
correlation between radiation therapy (fractionation) and loss of appetite. 

To test the correlation between radiation therapy (fractionation) and emotional reactions 
during radiation therapy in patients with breast cancer, Kendall's τ correlation coefficient was 
used.  
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Table 3 Correlation between radiation therapy (fractionation) and emotional reactions to therapy 

 

 

 Radiation therapy: fractionation 

 τ p N 

Feeling of helplessness .209 .199 49 

Fear .117 .461 49 

Listlessness .256 .1350 49 

Hypoactivity -.029 .841 48 

Anger .290* .102 49 

 

       The correlation between radiation therapy (fractionation) and a feeling of helplessness, fear, 
listlessness and anger is positive, which indicates that with the application of "Hypofractionation 
+ boost" patients have a more pronounced feeling of helplessness, fear, listlessness and anger 
compared to the application of "Hypofractionation" alone. The correlation between radiation 
therapy (fractionation) with hyperactivity is negative, which indicates that with the application of 
"Hypofractionation + boost" patients have less pronounced hyperactivity compared to the 
application of "Hypofractionation" alone. The correlation between radiation therapy 
(fractionation) and anger is moderate and significant, p<0.05. The correlation between radiation 
therapy (fractionation) and a feeling of helplessness, fear, listlessness and hyperactivity is not 
significant, p>0.05. 

H2 Based on the obtained results, hypothesis H2 was partially accepted, i.e., there is a positive 
correlation between radiation therapy (fractionation) and anger. 

DISCUSSION 

Both groups of observed reactions to radiotherapy for breast cancer, on average, belong to 
partially or moderately expressed. Not a single patient had all, very pronounced indicators of 
radiation therapy side effects. On average, female patients have more pronounced emotional 
reactions than side effects.  

To interpret the research results, it is necessary to differentiate radiation therapy 
(fractionation) into categories: "Hypofractionation" and "Hypofractionation + boost", given that 
fatigue, exhaustion, loss of appetite and body weight can be associated with the application of 
"Hypofractionation + boost". Also, the application of this category increases the feeling of 
helplessness, fear, listlessness and anger, which indicates the need for a multidisciplinary 
approach to the radiotherapy process and a significantly greater sensitivity to all observed 
reactions.    
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CONCLUSION 

This paper should point out the importance of fundamental knowledge about radiotherapy 
and radiotherapy treatment of breast cancer, as the most prevalent malignant disease in women. 
Improving the techniques of planning and implementing radiation therapy leads not only to a 
significant reduction in recurrence, survival without signs of disease and overall survival without 
significant risks to normal tissue, but also to a reduction of realistically possible side effects.  

Unwanted effects of radiotherapy may occur during radiation therapy, and the most common 
ones appear in the form of skin redness. Most patients have side effects that occur during 
oncological treatment, especially during and immediately after the end of radiation therapy. 
During the first year after the end of treatment, these side effects are diluted to the extent that 
most of them almost completely disappear.  

During the radiotherapy process, the central place belongs to planning given that the errors 
that occur during the planning of therapy represent systematic errors and include all patients who 
pass through a system so defined. Compared to conventional treatment and planning based only 
on computed tomography, qualitatively better results should be expected by introducing a more 
precise method, the fused conformal 3-D technique of radiation therapy with magnetic resonance 
imaging, which could result in a reduction of unwanted side effects.  

 

LITERATURE 

1. Stewart W. B., Wild P.W. World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. 
ISBN 978-92-832-0443-5. 

2. Pekmezović T. Epidemiologija raka dojke. U: Milašinović G, urednik. Vodič dobre 
kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke. Beograd: Ministarstvo zdravlja 
Republike Srbije; 2013, 5-7. 

3. Medicinski fakultet u Novom Sadu – Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju. 
Edukativni kurs: Imidžing dojke i interventne procedure, 2018. 

4. Stolldorf, D., Dietrich, M., and Ridner, S. Symptom Frequency, and Distress in patients 
with Lower Limb Lymphedema. Lymphatic Research and Biology. 2016; 14(2): 78-87. 
https://doi.org/10.1089/Irb.2015.0027  

5. Cleveland Clinic. Lymphatic Drainage Massage, 2021. USA, Ohio.  Available from: 
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21768-lymphatic-drainage-massage 
(2022/02/27) 

6. Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L. Siegel, Lindsey A. 
Torre, Ahmedin Jemal. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of 
incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries, CA CANCER J 
CLIN 2018; 68: 394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492   

7. World Health Organiyation (WHO). Cancer country profiles, 2014. Available from: 
https://www.who.int/cancer/country-profiles/en/#S (2021/11/01) 

8. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S,Penault-Liorca F, et al. Primary breast cancer: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals Oncology 
2015; 26(Supplement 5): 8-30.  https://doi.org/10.1093/annonc/mdv298      

9. Sciubba JJ, Goldenberg D. Oral complications of radiotherapy. Lancet Oncol. 2006; 7(2): 
175-83.  https://doi.org/10.1016/S1470-2045(06)70580-0  

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 25 Sofia, Bulgaria



10. Mileusnim, D., Durbaba, M.: Radijaciona onkologija. Beograd: Alta Nova, 2012. 
11. Dom zdravlja Obrenovac, Služba kućnog lečenja. Prevencija i lečenje komplikacija 

nastalih primenom zračne terapije, 2020. 
12. Redžović, A., Zahirović, D., Šamija, M. Primjena, učinkovitost i nuspojave zračenja u 

lečenju malignih bolesti. Medicina fluminensis. 2015; 51(3): 353-359. 
13. Mosel DD, Bauer RL, Lynch DP i Hwang ST. Oral complications in the treatment of 

cancer patients, Oral Diseases. 2011; 17, 550-559. 
14. Topić, Berislav; Vučićević-Boras Vanja. Orbit žvakaća guma u funkciji stimulacije sline. 

Acta Stomatol Croat). Zagreb: Stomatološki fakultet Zagreb, 1998; 189-190. 
15. Taichman SL, Gomez G, Rohr Inglehart M. Oral Health-Related Complications of Breast  

Cancer Treatment: Assessing Dental Hygienists’ Knowledge and Professional Practice, J 
Dent Hyg, 2014; 88: 100-113. 

16. Zheng, D., Liwinski, T., and Elinav, E. Interaction between microbiota and immunity in 
health and disease. Cell Research, 2020; 30: 492-506. 
https://doi.org/10.1038/s41422-020-0332-7  

17. Calder, P. Immunological Parameters: What Do They Mean? The Journal of Nutrition, 
2007; 137(3): 773S-780S. https://doi.org/10.1093/jn/137.3.773S  

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 26 Sofia, Bulgaria



 

 

INVESTIGATION OF DL PERFORMANCE FOR OFDM AND NOMA SYSTEMS  
 

OFDM VE NOMA SİSTEMLERİ İÇİN DL PERFORMANSININ İNCELENMESİ 
 
 
 

Research Assistant Dr. Bircan ÇALIŞIR 
Firat University, Engineering Faculty, Electrical and Electronical Engineering Department, 

Elazığ, Turkey,  
ORCİD: https://orcid.org/0000-0002-2838-1357  

 
 
 

ÖZET  
Son yıllarda haberleşme teknolojilerine olan ilginin hızla artması araştırmacıları bu konuda 
daha etkili çözümler bulmaya yöneltmiştir. Özellikle kablosuz iletişim sistemlerinde bilginin 
iletimi ve alıcıda tekrar geri elde edilmesi noktasında yeni ve daha efektif uygulamalar ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle geleceğin teknolojisi olarak bilinen ve prototipleri denenmeye başlayan 
5G teknolojisi için kullanılan modülasyon teknikleri geliştirilmiştir. Bu modülasyon teknikleri 
arasında bulunan ortogonal olmayan çoklu erişim (NOMA) ve ortogonal frekans bölmeli 
çoğullama (OFDM) kablosuz iletişim sistemlerinin tespitini yapmak için derin öğrenme (DL) 
üzerine araştırmalar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. NOMA sistemlerinde 
genellikle, ardışık girişim iptali (SIC) işlemi, birden fazla kullanıcıya ait şifreyi sırasıyla 
çözmek üzere alıcı tarafında gerçekleştirilir. Şifre çözme sonucu yapılan tespitin doğruluğu, 
hata yayılımının etkileri nedeniyle çoğunlukla, önceki kullanıcıların doğru tespitine bağlıdır. 
Bu çalışmada tahmin için DL tekniğinin yanı sıra ML, MMSE ve LS tekniklerinin de 
performansı incelenmiştir. Birden fazla kullanıcı durumunda, DL tabanlı NOMA alıcıları, 
açıkça bir kanal tahmini yapmaksızın, tek seferlik bir işlem yaparak sembollerdeki kodu 
çözer. DL yöntemini kullanan NOMA alıcısı, hem kanal tahminini hem de sinyal algılamayı 
birlikte uygulayan bir derin sinir ağı (DNN) uygulamasını içerir. Öncelikle, kanal 
istatistiklerini referans alan simülasyon verileri ile DNN'yi çevrimdışı olarak eğitme işlemi 
yapılır ve sonrasında, iletilen verileri doğrudan çevrimiçi iletim aşamasında yeniden elde 
etmek için DNN kullanılır. Tasarlanan alıcı için kullanılan DNN katmanı ve yumuşak karar 
alıcılardan oluşan derin sinir ağı (DNN), kullanıcılar tarafından kabul edilen geleneksel 
algılayıcı teknikleri arasında kanal tahmini hatası, zaman gecikmesi ve kod çözme sınırlaması 
gibi kısıtlamaları çözmeyi amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Kanal Tahmini, OFDM-NOMA 
 
 
 

 
ABSTRACT 
The rapid increase in the interest in communication technologies in recent years has led 
researchers to find more effective solutions in this regard. Especially in wireless 
communication systems, new and more effective applications are emerging at the point of 
transmission of information and its recovery at the receiver. In particular, modulation 
techniques have been developed for the 5G technology, which is known as the technology of 
the future and whose prototypes have begun to be tested. Research on deep learning (DL) to 
detect Non Orthogonal Multiple Access (NOMA) and Orthogonal Frequency Division 
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Multiplexing (OFDM) wireless communication systems, which are among these modulation 
techniques, is the subject of this study. In NOMA systems, sequential interference 
cancellation (SIC) is usually performed at the receiver side to decrypt multiple users 
sequentially. The accuracy of the detection by decryption mostly depends on the accurate 
detection of the former users due to the effects of error propagation. In this study, the 
performance of ML, MMSE, and LS techniques, as well as the DL technique, were examined 
for prediction. In the case of multiple users, DL-based NOMA receivers decode the symbols 
in a one-time operation, without explicit channel estimation. The NOMA receiver using the 
DL method includes a deep neural network (DNN) application that implements both 
estimations of channel and detection of signal together. First, the DNN is trained offline with 
the simulation data referencing the statistics of the channel, and then the DNN is utilized to 
retrieve the transmitted data straight on the online transmission phase. The deep neural 
network (DNN), which consists of the DNN layer and soft decision makers used for the 
designed receiver, aims to solve the limitations of traditional sensor techniques accepted by 
users, such as channel estimation error, time delay, and decoding limitation.  
 
Keywords: Deep Learning, Channel Estimation, OFDM-NOMA 
 
INTRODUCTION 
 
As an up-and-coming multi modulation and access method in fifth-generation (5G) wireless 
radio communication systems Non Orthogonal Multiple Access (NOMA) layouts have been 
admitted to developing the effect of the spectrum and system output.  In NOMA systems, 
multi-users reach identical frequency sources simultaneously by multiplexed in the code or 
power area [1]. Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) systems reach a team of 
subcarrier channels for one user at one period. In NOMA, the sub-carriers separated from the 
users with bad channel circumstances can be shared with the users with fine channel 
circumstances at an equal time so the sources of bandwidth can be effectively used. In NOMA 
techniques, a succession of signals from multi-users will be received by the receiver, and thus 
it is crucial to cancel between users interference becomes to provide trustworthy decoding 
process at the receiver. In the SIC operations decode consecutively reducing signal power 
scheme based on the channel state information (CSI) [2,3]. This situation importantly reduces 
the achievement of traditional channel prediction methods, like least square (LS) and 
minimum mean square error (MMSE) estimations. In 5G wireless communications, the 
interest in deep learning (DL)  has increased significantly recently. In several studies, DL 
method is explored  to improve estimation of channel  and detection of signal.  [4,5]. 
 
METERYAL METOD 
 
NOMA receiver that is based on DL is specified by a DNN which is utilized to save them in 
transmitter side symbols for both two users. In the DNN, offline training is realized to learn 
characteristics of channel indirectly utilizing simulated data that is created with a specific 
channel side view. Here, mapping  the received symbol to its identical transmitted symbol 
directly in the online propogation phase is the main goal. In Figure 1, The training progress 
diagram is illustrated for 50 epoch, 6000 iterations, 0.01 laerning rate in 10 minute 41 second. 
Training process includes % accuracy of training with range of 20 to 100, and loss of training 
with range of 2.5 to 0.  
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Figure 1. Training progress diagram 
 
BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 128 and UE1 (User 1-strong user) is 
depicted in Figure 2. For UE1, obtained change using ML method is given with a green plot.  
The change using MMSE method is given with a black dashed line plot, change using LS 
method is given with a blue dashed line plot. Finally, the changing using DL method is given 
with a red line plot.  
    

 
Figure 2. BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 128 and UE1 
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Figure 3. BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 128 and UE2 

 
BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 128 and UE2 (User 2-weak user) is 
illustrated in Figure 3. For UE2, satisfied change using ML method is given with a green plot.  
The change using MMSE method is given with a black dashed line plot, change using LS 
method is given with a blue dashed line plot. Finally, the changing using DL method is given 
with a red line plot. 

 
Figure 4. BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 32 and UE1 

 
Same way of Figure 2 and Figure 3, Figure 4 and Figure 5 is shown BER to SNR relationship 
for pilot subcarrier number 32 and UE1 and UE2 respectively. 
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Figure 5. BER to SNR relationship for pilot subcarrier number 32 and UE2 

 
From the simulation, the NN training time was 10 minutes and 41 seconds, while the Data 
training time was 38.13 seconds and the test time was 10.18 seconds. 
 
RESULT AND DISCUSSION 
 
The results of the simulation demonstrate that the DL method outperforms traditional pilot 
symbol-based channel prediction techniques and is more strong to symbol counts. Again, 
from the simulation results, it is seen that the receiver has robust features in terms of power-
sharing of the user. DNN offers optimal solutions in linear channels as well as non-linear 
channels, and as the number of users increases, the success of detection at the receiver also 
increases. Additionally, DNN can reduce the potential effects on error spread that may consist 
of the detector of SIC. Moreover, the DL approach performs better than ML detection, which 
can ignore the interference effects in the case of heavy inter-symbol interference. The success 
of the LS and MMSE channel estimators is subject to the pilot symbols that are acknowledged 
to the receiver and utilized recovering the response of channel. However, the DL receiver 
shows higher performance. As the pilot symbols number drops from 128 to 32, the 
correctness of the LS and MMSE techniques drops importantly at 36 dB SNR in order to User 
2 and User 1. But even in this case the DL receiver performs comparable to the 128 pilot case. 
DNN has a more robust performance in terms of pilot symbol count and achieve better 
success together with fewer pilots. 
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ABSTRACT 
Feed remains the most important component of the cost of production in any intensive poultry 
sector. Hence, there is the compelling need to harness the potentials of numerous alternative 
ingredients such as activated charcoal from agricultural wastes as replacement for expensive 
conventional ingredients. One hundred and twenty day old arbor acre strains of broilers were 
used. On arrival, they were distributed into four treatment groups (T1-T4) of thirty birds each 
with each group further replicated three times comprising of 10 birds each in completely 
randomized design. They were maintained ad-libitum on a starter and finisher diet for 3 weeks 
each respectively with T1 (control) fed diet containing no activated charcoal. T2-T4 was fed diet 
which contained 0.5g/kg, 1.0g/kg and 1.5g/kg of AC respectively. Data on feed intake, live 
weight, carcass yield, internal organs and relative organ weight were taken and subjected to one-
way statistical analysis of variance. Results showed that the activated charcoal significantly (P < 
0.05) reduced feed intake and increased (P > 0.05)  live weight gain with better feed conversion 
efficiency in the supplemented broiler groups especially T3 when compared with broilers fed 
control diet. The intestinal lengths of the supplemented groups (G2-G4) were higher (P < 0.05) 
than the control coupled with the significant reductions in the pH of their jejunum at four and six 
weeks of age. The carcass weight and the relative organ weight of gizzard, gizzard with content 
and heart were significantly higher (P < 0.05) in groups 3 and 4 than group 2 at four weeks of 
age. It was concluded that the use of agricultural waste-derived activated charcoal enhanced 
growth performance and relative organ weights in broiler chickens at a recommended inclusion 
rate of 1.0g/kg. 

 
Keywords: Activated charcoal, broilers, agricultural waste, performance, carcass yield 
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INTRODUCTION 
The poultry industry is a major source of animal protein supply globally and contributes 
significantly to the Nigerian economy. USDA (2013) reported that commercial poultry 
production in Nigeria is estimated at about USD 800 million and contributes about 25% of the 
agricultural gross domestic product (GDP). Despite this, Nigeria is far from meeting her 
domestic demand for poultry products which has been attributed to poultry input constraints 
(Baumgard and Rhoads, 2012; Ukwu, 2013). Amongst all the inputs required for poultry 
production, feed makes up about 70% of the total cost of production (Makker and Beever, 2013) 
with availability of cheap and quality feeds being a major factor for poultry industry 
development. Hence, there is the compelling need to harness the potentials of the numerous 
alternative ingredients as replacement for expensive conventional ingredients. 

A possible and perhaps the most viable option could be the inclusion of natural growth 
promoters in poultry ration as a means of optimizing the uptake of nutrients from alternative feed 
raw materials (Terrence, 2005; Amata, 2014). This has become imperative considering the ban 
placed on the sub-therapeutic inclusion of antibiotics in animal feed for growth promotion due to 
the risk of antimicrobial resistance. Hence, the focus of research has switched to development of 
novel feed additives such as probiotics, organic acids, phytogenics, prebiotics and adsorbents 
such as activated charcoal (Midilli et al., 2008) produced from agricultural residues. Adsorbents 
such as activated charcoal and clay minerals (Thacker, 2013) have gained industrial recognition 
and are being promoted as products that have beneficial effects on animal production through 
gastrointestinal decontamination and growth promotion (Mirzaaei-Aghasaghali, 2012). Activated 
charcoal is a solid, porous, tasteless and black carbonaceous material obtained by incomplete 
combustion of a variety of carbon containing substances (AAFCO, 2012). It is synonymous with 
the term biochar or activated carbons which are all carbonaceous materials derived from organic 
carbon-rich materials produced through the process of pyrolysis (Schmidt et al., 2019; Man et 
al., 2021). It is manufactured by a two step process of carbonization followed by oxidation in a 
steam chamber (Diaz-Teran et al. 2001) in the case of physical activation method. Activated 
charcoal has non-nutritive and non-digestible components and has been used in veterinary 
medicine as universal poison antidote due to its physical and chemical properties, including 
surface area, pore size and its adsorption capacity (Bacaoui et al., 2001). It is effective in the 
elimination of mycotoxins, such as aflatoxins as well as pesticide residues that occasionally 
contaminate feed ingredients (Huwig et al., 2001). 

Agricultural wastes or residues are the most promising materials for the production of activated 
charcoal as they have been found to be renewable and relatively less expensive when compared 
to other activated charcoal precursors of industrial and petroleum origin such as wood, coal and 
lignite (Ahmedna et al., 2000). Agricultural wastes are defined as residues from the growing and 
processing of raw agricultural products such as fruits, vegetables, meat, poultry, dairy products 
and crops (Obi et al., 2016). These biomass resources include agricultural residues, municipal 
waste, animal waste, and waste from food processing, aquatic plant and algae. They are 
renewable resources whose utilization has received great attention due to environmental 
considerations and the increasing demand for energy worldwide (Tsai et al., 2008; Balat et al., 
2009). Recently, interests have focused on the use of agricultural wastes such as corn cob, 
groundnut shell, poultry litter, rice husk, palm kernel shell (PKS), coconut shell and many others 
in the production of value-dded products such as biofuel, biogas and activated charcoal 
(Sugumuan et al., 2012). The expansion of agricultural production has naturally resulted in 
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increased quantities of livestock waste, agricultural crop residues and agro-industrial by-
products. Research revealed that in 2005, the biomass potential of Nigeria stood at 13 million 
hectares of fuel wood, 61 million tonnes per year of animal waste, and 83 million tonnes of crop 
residues (Agba et al., 2010). The annual production of agricultural wastes is this high because 
about 94% and 68% of household are engaged in crop and livestock farming respectively 
(Akorede et al., 2017). The major agricultural crops biomass feedstocks with sustainable 
potential in Nigeria are millet, yam, cassava, sorghum, rice, groundnut, oil palm, sugar cane and 
soya-beans (Mohammed et al., 2013). Apart from the few isolated cases where palm kernel shell 
(PKS) and palm fruit serve as source of fuel in cooking, they are usually dumped in the open 
field and water ponds which impact negatively on the environment (Zafar, 2018). On livestock, 
the estimates made in 2001 gave the total number of cattle, sheep, goat, horses, pigs and poultry 
in Nigeria as 245 million, which all together produce 0.78 million tonnes of animal waste daily 
as reported by Akorede et al. (2017). Besides the foul odour, the hydrogen sulphide, ammonia 
and other gases emitted by pig manure for example can lead to tension and complaints between 
pig farmers and their neighbours which in some cases can result to litigations and risk of possible 
closure of farms.  

On the use of activated charcoal in the poultry industry, Majewska and Pryrek-Faruga (2002) 
conducted a feeding trial to determine the effect of activated charcoal supplementation on the 
performance of turkeys and noted beneficial effects on growth, feed conversion and 
survivability. Jiya et al. (2013) supplemented activated charcoal at 0.5% in broiler feeds and 
noted increased relative organ weights and reduced cholesterol level of carcass which he 
attributed to efficient mineral uptake and nutrient utilization. Durunna et al. (2018) reported 
improved growth rate and reduced flatulence, fly population, and litter odour at varied inclusion 
levels of wood charcoal in the feed of broiler birds. Dim et al. (2018) carried out a study to 
ascertain the effect of dietary supplementation of activated charcoal on growth, hematology and 
serum lipid profiles of broilers. The final body weight, average daily weight and FCR favored 
birds placed on 6% charcoal inclusion than other groups and the control after 56 days trial 
period. The author noted that the results were in conformity with the report of Kana et al. (2010) 
and Jiya et al. (2013) whose results also improved performance on inclusion of activated 
charcoal. Majewska and Raborowski (2003) observed that after 7 weeks of growth, broilers that 
received feeds supplemented with charcoal were about 1-6.5% heavier and 5.9% better in their 
feed conversion efficiency than the control.  

 
LOCATION OF STUDY 
The study was carried out at the Teaching and Research Farm of Michael Okpara University of 
Agriculture Umudike, Umuahia, Abia State, located within the South East agro-ecological zone 
of Nigeria.  
 
MATERIALS AND METHODS 
Production of activated charcoal, experimental birds and design 
Palm kernel shell and palm fruit fibre were collected from a palm oil mill while freshly voided 
pig dung was collected from pig farms using plastic container. The materials were carefully 
collected to avoid contamination with sand or other objects. Each material was sun-dried to 
constant weight and crushed manually using a wooden pestle and mortar. The materials were 
then blended together at a ratio of 4:3:3 weights for weight for pig dung, palm kernel shell and 
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palm fruit fibre, respectively and used to produce the activated charcoal which was subsequently 
supplemented in broiler feeds produced according NRC (1994) recommendations. The physical 
method of activated charcoal production described by Gunamartha and Widana (2018) was 
employed in this study. 

One hundred and twenty unsexed day old arbor acre strain of broilers were used. On arrival, they 
were distributed into four treatment groups (T1-T4) of thirty birds each with each group further 
replicated three times comprising of 10 birds each in completely randomized design. They were 
maintained ad-libitum on a starter and finisher diet for 3 weeks each respectively with T1 
(control) fed diet containing no activated charcoal. T2-T4 was fed diet which contained 0.5g/kg, 
1.0g/kg and 1.5g/kg of activated charcoal respectively. Data collected were feed intake, live 
weight, carcass weight and organ weight. Live weight gain and feed intake were used to 
calculate the feed conversion ratio (FCR). Weights of carcass and organ were determined by first 
slaughtering 12 birds (one per replicate) by severing of the neck with a sharp knife and removal 
of feathers (Scott et al., 1969). Both the carcass and organ weights were expressed as percentage 
of live weight. 

 

RESULTS 

Tables I present the growth performance of the experimental birds while Table II shows the 
relative organ weights and intestinal parameters of the broiler chicken at one, four and six weeks 
of age. The feed intakes of broilers in the control group (G1) as seen in Table I was higher (P < 
0.05) when compared with the supplemented groups except in week 5 and in week 3 where the 
feed intake of control did not vary significantly with group 2. The live weight of broilers in the 
supplemented groups (G2 - G4) were significantly higher (P < 0.05) than the control group (G1) 
with the exception of group 4 that did not vary (P > 0.05) significantly with the control as 
regards live weight at four weeks of age. The feed conversion ratio (FCR) was better in group 3 
than other groups especially at week 4 where it showed significant difference (P < 0.05). 

More so, the intestinal lengths of the supplemented groups (G2-G4) as seen in Table II were 
higher (P < 0.05) than that of the control coupled with the significant reductions in the pH of 
their jejunum in the 4th and 6th week. The carcass weight and the weight of internal organs 
(gizzard and gizzard with content) expressed as percentage of live weight were significantly 
higher (P < 0.05) in groups 3 and 4 than group 2 at four weeks of age. The gizzard of group 2 
and 3 were significant higher (P < 0.05) than the control at six week of age as shown in Table II 
unlike at first week when the gizzard of the control was significantly higher. Also, the weight of 
the heart expressed as percentage of live weight was significantly greater in the supplemented 
group 3 than the control group at first week of age. 
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Table I: Growth parameters of broiler chickens fed varying dietary levels activated charcoal 
 
Age 

 
Parameters 

Experimental groups  
 G1 G2 G3 G4 

       
Day 
old 

Live w. (g) 37.80±2.14 38.07±2.41 37.73±2.13 37.43±2.46  

Wk1 Live w. (g) 180.00±36.72 197.33±18.77 219.33±16.26 194.33±11.15  
 Weight gain 120.57±1.30 118.63±1.76 122.27±3.25 199.97±5.52  
 Feed intake 30.33±2.37b 28.82±2.74a 29.19±1.24ab 28.33±1.72a  
 FCR 1.74. ±0.01 1.68±0.07 1.67±0.03 1.65±0.05  
       
Wk4 Live w (g) 933.00±115.88 1159.67±148.29 1070.67±102.8

1 
1053.33±153.8
1 

 

 Weight gain 817.37±20.96a 886.26±18.63b 924.87±23.10c 843.27±3.27a  
 Feed intake 95.74±8.12c 92.70±7.97bc 89.28±10.34ab 85.93±9.58a  
 FCR 1.83±0.05d 1.61±0.03c 1.47±0.03a 1.53±0.02b  
       
Wk6 Live w. (g) 1947.67±55.08a 2027.67±26.41a

b 
2114.33±80.21
b 

1988.33±17.04
a 

 

 Weight gain 959.83±54.62 976.67±17.89 1000.33±44.58 964.37±48.34  
 Feed intake 156.49±8.00b 150.92±6.72a 150.96±5.67a 153.05±8.00ab  
 FCR 2.07±0.07 1.98±0.07 1.94±0.08 2.02±0.11  
       

Results are presented as mean ± standard deviation (n = 3). The results with different letter 
superscripts are significantly different (P < 0.05) from any paired mean across the row. 

 

 

 

 

Table 4.3.4: Relative organ weight and intestinal parameters of broiler chickens fed varying 
dietary levels of activated charcoal  

 
Age 

 
Parameters 

Experimental groups  
 G1 G2 G3 G4 

       
WK1 Live 

weight(g) 
180.00±36.72 197.33±18.77 219.33±16.26 194.33±11.15  

 Gizzard+C(
%) 

7.30±0.60 6.69±0.62 6.82±0.33 7.14±0.41  

 Gizzard (%) 4.85±0.22b 4.09±0.19a 4.41±0.13a 4.40±0.27a  
 Proventri. 

(%) 
1.10±0.18 0.99±025 0.96±0.03 1.08±0.07  

 Liver (%) 3.53±0.17 3.37±0.46 3.42±0.11 3.87±0.42  
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 Heart (%) 0.72±0.10a 0.88±0.12ab 0.91±0.08b 0.84±0.06ab  
 Intest. L. 

(cm) 
80.37±3.89a 112.33±3.06b 114.33±9.29b 124.00±3.00b  

 Duodenal pH 5.16±0.06 5.30±0.02 5.20±0.17 5.29±0.02  
 Jejunum pH 5.16±0.14 5.29±0.01 5.23±0.12 5.29±0.04  
 Ileal pH 5.27±0.02 5.30±0.03 5.29±0.03 5.26±0.02  
 Rectal pH 5.31±0.02 5.30±0.03 5.30±0.02 5.28±0.04  
       
Wk4 Live 

weight(g) 
975.77±55.72a 1042.73±92.63b 1084.87±85.47c 999.33±53.60a  

 Gizzard+C(
%) 

3.53±0.22a 3.59±0.27a 4.28±0.15b 4.08±0.14b  

 Gizzard (%) 2.47±0.23ab 2.30±0.23a 2.84±0.04b 2.68±0.19ab  
 Proventri. 

(%) 
0.49±0.06 0.44±0.03 0.53±0.12 0.55±0.01  

 Liver (%) 2.52±0.18 2.67±0.33 2.91±0.15 2.84±0.36  
 Heart (%) 0.49±0.03 0.53±0.06 0.53±0.10 0.50±0.05  
 Intest. L. 

(cm) 
148.00±19.08a 165.00±6.56ab 185.00±23.26b 176.00±13.08ab  

 Duodenal pH 6.02±0.82 5.90±0.36 5.93±0.38 6.10±0.26  
 Jejunum pH 6.73±0.25b 6.43±0.04ab 6.17±0.15ab 5.29±0.044a  
 Ileal pH 7.50±0.50 8.00±1.00 7.17±0.15 7.83±1.36  
 Rectal pH 8.10±1.39 8.53±0.90 6.60±0.53 8.50±1.47  
       
Wk6 G. live .w(g) 1938.83±110.97

a 
2019.40±131.36
b 

2085.20±120.65
c 

1969.03±134.59
ab 

 

 Carcass (g) 1359.64±22.67a 1473.67±34.39a

b 
1573.33±104.64
c 

1432.33±22.68a

b 
 

 Dressing % 69.81±0.96a 72.67±0.90b 74.38±2.33b 72.03±0.76ab  
 Gizzard+C(

%) 
2.25±0.12 2.30±0.17 2.38±0.11 2.20±0.10  

 Gizzard (%) 1.24±0.09a 1.56±0.17b 1.39±0.15ab 1.30±0.06a  
 Proventri. 

(%) 
0.36±0.02a 0.41±0.02b 0.36±0.01a 0.37±0.02a  

 Liver (%) 1.54±0.06 1.67±0.10 1.62±0.11 1.68±0.15  
 Heart (%) 0.35±0.02 0.38±0.04 0.39±0.02 0.35±0.02  
 Intest. L. 

(cm) 
166.00±17.06a 188.67±9.07ab 207.67±13.80b 187.33±6.51ab  

 Duodenal pH 5.93±0.47 6.03±0.64 5.93±0.31 5.87±0.25  
 Jejunum pH 6.83±0.12c 6.17±0.21b 6.17±035b 5.97±0.25ab  
 Ileal pH 7.60±0.50 7.83±0.55 7.93±0.67 8.20±0.30  
         

Results are presented as mean ± standard deviation (n = 3). The results with different letter 
superscripts are significantly different (P < 0.05) from any paired mean across the row. 
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DISCUSSION  
Generally, the feed intakes of broilers as seen in Table I were higher in the control when 
compared with the supplemented groups except in week 5 and in week 3 where that of the 
control did not vary significantly with group 2. This trend of reduction in feed intake in the 
supplemented groups (G2- G4) was in agreement with the report of Kutlu et al. (2001) who 
observed that activated charcoal reduced feed intake which was attributed to higher bulk density 
of activated charcoal supplemented feeds (Evans et al., 2015). More so, the blackening of feeds 
by charcoal might cause reduction in palatability (Jindal et al., 1994) which could be responsible 
for the significant reduction in feed intakes for the supplemented broiler groups. The implication 
is that feedstuffs with high water-holding capacity and bulk density tend to absorb excess water 
in the gastrointestinal tract (GIT) which is capable of triggering satiety resulting to lower feed 
intakes (Omede, 2010). Satiety signal such as cholecystokinin (CCK) provides information about 
feed intake to the brain which thereby suppress appetite (Wood, 2009; Sam et al., 2012; 
Tachibana et al., 2012; Honda, 2021). As for the control group, there was a decreased expression 
of the satiety receptor (CCKR) that was responsible for the increased feed intakes (Dunn et al., 
2013). These reductions in feed intake in the supplemented groups is expected in view of the fact 
that activated charcoal is a prebiotic which improve the nutrient status of animal by enabling 
more and efficient use of the nutrient present in the diet and not by stimulating appetite (Damron, 
2009). The non-significant variation in feed intake between broilers in group 1 and group 2 at 
three weeks of age may be attributed to the lowest inclusion of the activated charcoal 
(0.5kg/100kg of feed) in diet of broilers in group 2 which may not have adversely affected feed 
intake. More so, the blackening of the feeds by charcoal at this lowest inclusion was also not too 
noticeable. 
 
According to the results in Table I, the live weight of broilers in the supplemented groups (G2 - 
G4) were significantly higher than the control group (group 1) with the exception of group 4 that 
did not vary significantly with group 1 at the four week of age. This non-significant variation 
between the live weights of broilers in groups 1 and 4 can be attributed to the highest inclusion 
level of activated charcoal in the diet of broilers in group 4 which was 1.5kg/100kg of feed 
which maximally reduced feed intake. The increment in the live weights and weight gains in 
group 2 and 3 as shown in Table I and the FCR that favored the supplemented groups were in 
agreement with the findings of Dim et al. (2018) who reported that the final body weight, 
average daily weights and FCR favored birds placed on diet supplemented with activated 
charcoal than the control after 56 days trial period. The results were also in conformity with the 
report of Jiya et al. (2013) whose results showed improved performance on inclusion of activated 
charcoal in broiler diets. The effect on live weights and weight gains were significantly better in 
group 3 with 10% charcoal inclusion than in group 2 and 4. These results were exactly similar 
with the findings of Durunna et al. (2018) who recommended 1.0kg/100kg of the feed as the best 
inclusion level for broilers as against 0.6kg/100kg of feed by Dim et al. (2018). The live weights 
of broilers in group 4 were comparable to those in group 1 probably due to the high bulk density 
and the blackening of the broiler diets of G4 at 1.5kg/100kg inclusion that resulted to the lower 
feed intakes (Jindal et al., 1994; Kutlu et al., 2001; Evans et al., 2015). According to the results 
in Table I, the feed conversion ratio (FCR) were better in group 3 than other groups especially at 
week 4 where it showed significant difference. The improvement in the feed conversion 
efficiency in the supplemented groups especially in group 3 could be attributed to the ability of 
the birds fed AC to maximally utilize the vitamin-mineral premix especially iron and B-complex 
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vitamins in the diet probably due to the binding of AC with toxins and anti-nutritional factors in 
the gut (Dim et al., 2018).  
 
More so, the higher intestinal length of the supplemented groups as seen in Table II could be 
responsible for their high performance due to increased area available for adsorption of nutrients 
coupled with the significant reductions in the pH of their jejunum at four and six weeks of age. 
The weight of the gizzard with content and gizzard were significantly higher in group 3 and 2 
respectively at 4th and 6th week in each case which resulted to their increased dressing 
percentages. The weight of the proventriculus and heart were significantly higher in groups 2 and 
3 respectively which together with gizzard are the major organs determining performance of 
birds and the economics of production (Irshad, 2006).  
 
Weight of internal organs expressed as percentage of live weight were significantly higher with 
respect to gizzard and gizzard with content in groups 3 and 4 at four weeks of age than group 2 
while the gizzard of group 2 and 3 were significant higher than the control at six weeks of age as 
shown in Table II as against the gizzard of the control group that was relatively higher at first 
week of age. More so, the weight of the heart expressed as percentage of live weight was 
significantly greater in the supplemented groups than the control group. These significant 
variations in weights are expected as the gut (gizzard) and heart are the major organs 
determining performance of birds and the economics of production (Irshad, 2006). The 
significant differences noticed in the weights of the heart in relation to live weight of the 
supplemented group can be attributed to the lowering effect of AC on serum cholesterol levels 
which may be responsible for the increased activity and weights of the heart. Activated charcoal 
interferes with the entero-hepatic circulation of bile acid and cholesterol, thereby lowering serum 
cholesterol in cases of hypercholesterolemia (Neuvoneu et al., 1989; Roosdiana et al., 2019). In 
a related development, Shabani et al. (2010) and Dim et al. (2018) reported that plasma 
cholesterol levels were reduced in birds whose diets were supplemented with activated charcoal. 
 
According to Table II, there were no significant difference in the liver and proventricular weights 
relative to live weight between the broilers in the supplemented group and the control except at 
6th week where the relative weights of the proventriculus to live weight was significantly higher 
in G2  than other groups. This was in agreement with the findings of Majewska and Zaborowski 
(2003) that liver weights did not show any significant variations between the groups whose diets 
were supplemented with AC and control. There were no significant difference in the weights of 
the gizzard + contents relative to live weight between the groups at first and six weeks of age 
except at four weeks of age where groups 3 and 4 were significantly higher than group 1 and 
group 2. At four weeks of age, the relative weight of the gizzard to live weight was significantly 
higher in group 3 than other groups and at six weeks of age by group 3 and group 2. This higher 
relative weight of the gizzards to live weights in group 3 in the 4th and 6th week could be 
responsible for its higher performance since weight is an index of growth and performance. 
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CONCLUSION 
The study showed that activated charcoal produced from agricultural wastes (pig dung, palm 
fruit fibre and PKS) improved performance and carcass yield when included in broiler feeds. It 
could serve as alternative feed additive for improvement of growth performance in broilers in 
view of the ban placed on sub-therapeutic use of antibiotics due to antimicrobial resistance. 

 

RECOMMENDATION 
Activated charcoal is non-toxic and safe to be used in oral administration and recommended for 
use at the best inclusion level of 1kg per 100kg broiler feed. 

 

 

 
 REFERENCES 

AAFCO (2012). Official publication. Association of American Feed Control Officials. USA. 

Agba, M. M., Ushie, E. F., Abam, I., Agba, M.S. and Okoro, J. (2010). Developing the biofuel 
industry for effective rural transportation. European Journal of Scientific Research, 40: 
441-449.  

Ahmedna, M., Marshal, W. E. and Rao, R. M. (2000). Production of granular activated carbons 
from selected agriculture by products and evaluation of their physicochemical and 
adsorption properties. Bio-Resource Technology, 71: 113-123. 

Akorede, M. F., Ibrahim, O., Amuda, S. A., Otuoze, A. O. and Olufeagba, B. J. (2017). Current 
status and outlook of renewable energy development in Nigeria. Nigeria Journal of 
Technology, 36(6): 196-212. 

Amata, I.A. (2014). The use of non- conventional feed resources for livestock feeding in the 
tropics: a review. Journal of Global Biosciences, 3(2): 604-613. 

Bacaoui, A., Yaacoubi, A., Dahbi, A., Bennouna, C., Phan Tan Luu, R., Maldonado-Hodar, F.J., 
Rivera-Utrilla, J. and Moreno-Castilla, C. (2001). Optimization of conditions for the 
preparation of activated carbons from olive-waste cakes. Carbon, 39: 425-432. 

Balat, M., Kirtary, E. and Balat, H. (2009). Main routes for the thermo-conversion of biomass 
into fuels and chemical. Part 1: Pyrolysis Systems. Energy Conversion and Management, 
50: 3147-3157. 

Baumgard, L.H. and Rhoads R.P. (2012). Effect of environment on metabolism. In: Collier R.J. 
and Collier J.L. (eds). Environmental physiology of livestock. Wiley, Inc. Ames, Pp:  81-
100. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 41 Sofia, Bulgaria



Damron, W. S. (2009). Introduction to animal science, 4th edition. Pearson International Edition, 
S4 carlike publishing services, Edward Brothers and Phoenix Colcord. 

Diaz-Teran, J., Nevskaia, D.M., Lopez-Peinado, A.J. and Jerez, A. (2001). Porosity and 
absorption properties of an activated charcoal. A physico-chemistry for Engineering. 
Aspects, 187: 167-175. 

Dim, C. E., Akuru, E. A., Egom, M. A., Nnajofor, N. W., Ossai, O. K., Ukaigwe, C. G. and 
Onyimonyi, A. E. (2018). Effect of dietary inclusion of biochar on growth performance, 
haematology and serum lipid profile of broiler birds. Agro Science, 17(2): 8-16. 

Dunn, I.C., Meddle, S.T., Wilson, P.W., Wardle, A.S., Law, A.S., Bishop, C and Hinder, C. 
(2013). Decreased expression of the satiety signal receptor CCKAR is responsible for 
increased growth and body weight during domestication of chickens. American Journal 
of Physiology – Endocrinology and Metabolism, 304(9): E909- 921. 

 
Durunna, C.S., Abatai, U.G and Uchegbu, C. (2018). Performance evaluation of broiler chickens 

fed varying levels of raw african velvet tamarind, Icheku (Dialium guineense) wood 
charcoal as feed additive. Proceedings of 43rdAnnual Conference of the Nigerian Society 
for Animal Production, March 18th -22nd 2018 Owerri, Imo State, Nigeria. Pp: 514 -516. 

Evans, A. M., Loop, S. A. and Moritz, J. S. (2015). Effect of poultry litter biochar diet inclusion 
on feed manufacture and 4-21-d broiler performance. Journal of Applied Poultry 
Research, 24: 380-386. 

Gunamantha, I.M. and Widana, G.A.B. (2018). Characterization of the potential of biochar from 
cow and pig manure for genecology application. Conference Series: Earth Environmental 
Science, 131: 12-55. 

Honda, K. (2021). Peripheral regulation of food intake in chickens: adiposity signals, satiety 
signals and others. World’s Poultry Science Journal, 77(2):301-312. 

 
Huwig, A., Freimund, S., Kappeli, O. and Dutler, H. (2001). Mycotoxin detoxification of animal 

feeds by different adsorptions. Toxicologty Letters, 122: 179-188. 

Irshad. A. (2006). Effect of probiotics on broiler performance. International Journal of Poultry 
Science Science, 5(6): 593-597. 

Jindal, N., Mahipal, S.K. and Mahajan, N.K. (1994). Toxicity of aflatoxin B1 in broiler chicks 
and its reduction by activated charcoal. Research Veterinary Science, 56: 37-40. 

 
Jiya, E. Z., Anyanwale, B. A., Ijaiya, A. T., Ugochukwu, A. and Tsado, D. (2013). Effect of 

activated coconut shell charcoal meal on growth performance and nutrient digestibility of 
broiler chicken. British Journal of Applied Science and Technology, 3(2): 268 – 276.  

Kana, J. R., Teguia, A., Mungfu, B. M. and Tchoumboue, J. (2010). Growth performance and 
carcass characteristics of broiler chickens fed diets  supplemented with graded levels of 
charcoal from maize cob or seed of canarium. Tropical Animal Health and Production, 
43(1): 51-56. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 42 Sofia, Bulgaria



Kutlu, H.R., Unsal, I. and Gorgulu, M. (2001). Effect of providing dietary wood (Oak) charcoal 
to broiler chicks and laying hens. Animal Feed Science Technology, 90: 213-226. 

Majeskwa, T, D. and Pryrek-Faruga, .A. (2002).A note on the effect of charcoal supplementation 
on the performance of big 6 heavy tom turkeys, Journal of Animal Feed Science, 11: 135-
141. 

Majewska, T. and Zaborowski, M. (2003). Charcoal in the nutrition of broiler chickens. 
Medycyna Weterynaryjina, 59: 81-83. 

Makkar, H.P.S and Beever, P. (2013). Optimization of feed use efficiency in ruminant 
production systems. Proceedings of the FAO symposium, 27 November 2013. Bangkok. 
Thailand.  

Man, K.Y., Chow, K.I., Man, Y.B., Wing, Y.M. and Wong, M.H. (2020). Use of biochar as a 
feed supplement for animal farming. Critical Review in Environmental Science and 
Technology, 51(2): 187-217. 

Midilli, M., Alp, N., Kocabegh, O., Muglah, H., Turan, H. and Cakir, S. (2008). Effect of dietary 
probiotic and prebiotic supplementation on growth performance and Serum IgG 
concentration of  broilers. South African Journal of Animal Science, 38: 1-2. 

Mirzaaei-Aghasaghali, A. (2012). Importance of medical herbs in animal feeding: A Review. 
Ann. Biology Resources, 3: 918 – 923. 

Mohammed, Y. S., Mustafa, M.W., Bashir, N. and Mokhatar A. S. (2013). Renewable energy 
resources for distributed power generation in Nigeria: A review of the potential. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22: 257-268. 

Neuvonen, P.J., Kuusisto, P., Vapaatalo, H. and Manninen, V. (1989). Activated charcoal in the 
treatment of hypercholerolaemia: Dose- response relationships and comparison with 
cholestyramine. European Journal of Chemical Pharmacology, 37: 225-230. 

NRC (1994). Nutrient requirement of poultry. National Research Council National Academic 
Press, Washington, DC.  

Obi, F.O., Ugwuishiwu, B.O. and Nwakaire, J.N. (2016). Agricultural waste concept, generation, 
utilization and management. Nigerian Journal of Technology, 35 (4): 957-964. 

Omede, A. A. (2010). The use of physical characteristics in the quality evaluation of commercial 
feeds and feedstuffs. MSc Thesis, Federal university of Technology Owerri, Nigeria. 

Roosdiana, A., Vidiastuti, D and Herenda, H. (2019).The preventive effect of activated charcoal 
on HDL levels and aorta histopathological profiles in hypecholesterol rat models. 
Journal of Physics: Conference Series, (1374) 012029. 

 
Sam, A.H., Troke, R.C., Tan, T.M and Bewick and G.A. (2012). The role of the gut/brain axis in 

modulating food intake. Neuropharmacology, 63(1): 46-56. 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 43 Sofia, Bulgaria



Schmidt, H.P., Hagemann, N., Draper, K. and Kamman, C. (2019). The use of biochar in animal 
feeding. Peer Journal, 7: e7373. 

 
Scott, M.L., Neshein, M.C. and Young, R.J. (1969). Nutrition of the chickens. First edition. Scott 

and Associates, Ithaca, NY.  
 
Shabani, A., Dastar, B., Khomeiri, M., Shabanpour, B. and Hassani, S. (2010). Response of 

broiler chickens to different levels of nanozeolite during experimental aflatoxicosis. 
Journal of Biological Science, 10(4): 362-367. 

Sugumauan, P., Susan V.P., Ravichandran, P. and Seshadri, S. (2012). Production and     
characterization of activated carbon from banana empty fruit bunch and Delonix regina 
fruit production. Journal of Sustainable Energy and Environment, 3: 125-132. 

Tachibana, T., Matsuda, K., Kawamura, M., Ueda, H., Khan, M.S.I and Cline, M.A. 
(2012).Feeding-suppressive mechanism of sulfated cholecystokinin (26-33) in chicks. 
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. Molecular and Integrative 
Physiology, 161(4): 372-378. 

 
Terrence, O. K. (2005). Digestive aid: A brave new world of nutrition. Poultry International, 

Walt Agriculture Business Media, USA. 

Thacker, P.A. (2013). Alternatives to antibiotics as growth promoters in swine production: A 
review. Journal of Animal Science and Biotechnology, 4(10): 4-35. 

Tsai, W.T., Lee, M.K. and Chang, Y.M. (2008). Fast pyrolysis of rice husk: Product yields and 
compositions. Bio-resource Technology, 98: 22-28. 

Ukwu, C. P. (2013). Influence of stressors on day old chicks development in the hot humid 
tropical environment of Southeastern Nigeria. M.Sc Thesis, Federal University of 
Technology, Owerri, Nigeria. 

USDA (2013). International egg and poultry report. United States Department of Agriculture, 
Washington D.C, USA. 

Wood, S.C. (2009). The control of food intake: Behavioral versus molecular perspectives. Cell 
Metabolism, 9(6): 489 – 498.  

Zafar, S. (2018). Palm Kernel shell as biomass resource. 
http://www.bioenergyconsult.com/tag/combustion. Pp. 12-13. 

 
 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 44 Sofia, Bulgaria



POSSIBILITIES OF PROCESSING MODAL VERBS IN ENGLISH 
 

İNGİLİS DİLİNDƏ MODAL FEİLLƏRİN İŞLƏNMƏ İMKANLARI 
 

dos. fil.üz.f.d. Svetlana Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Filologiya fakültəsi, Xarici dillər Mərkəzi, Bakı, 

Azərbaycan 
ORCID ID: 0000-0002-2275-1636 

 
 

 
ÖZET 
Amaç. İngilis dilində modal fellərin çox, Azərbaycan dilində isə az olması heç də bu dillərin 
göstərilən aspektdə müqayisəli öyrənilməsi lüzumunu aradan qaldırmır. Tədqiqatın məqsədi 
konkret ingilis modal fellərini nəzərdən keçirmək və müvafiq modal mənaların Azərbaycan 
dilində hansı vasitələrlə verilməsi imkanlarını qeyd etməkdir.  
Yöntem. Tədqiqatda təhlil və müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə ingilis 
dili materiallarını müxtəlif variantlarda Azərbaycan dilinə tərcümə edəcək və yeri düşdükcə 
orijinal Azərbaycan dili materiallarından da istifadə edəcəyik. Bu işin bir əhəmiyyəti də ondadır 
ki, Azərbaycan dilçiliyində modallıq məsələsi yalnız modal sözlərin timsalında öyrənilmişdir.  
Sonuç. Biz modallıq kateqoriyasının elə bir sahəsinə daxil oluruq ki, ingilis və Azərbaycan 
dillərində onun ifadə vasitələri kateqoriya baxımdan bir-birinə müvafiq gəlmir. Bunlar ingilis 
dilində modal fellər və Azərbaycan dilində felin modallıq bildirən (arzu, lazım, vacib və bacarıq) 
şəkilləri, bəzi zaman formalarıdır. 
Dilçilik ədəbiyyatında modallıq bəzən qiymətləndirici bir kateqoriya, yaxud sosial xarakterli bir 
kateqoriya, yəni söyləmin məzmununa daxil olan bir element kimi dinləyənə təsir etmək və onda 
müəyyən reaksiya yaratmaq vasitəsi hesab olunur. Modallıq öz xarakterinə görə sosial və ya fərdi 
kateqoriya hesab oluna bilməz. 
Modallıq kateqoriyasına belə bir baxış onunla izah olunur ki, bu kateqoriyada söyləmin 
məzmununun formalaşmasında qiymətləndirmə münasibəti vardır ki, bu da onun ünsiyyət 
vasitəsi kimi işlənməsini təmin edir. Digər tərəfdən isə onu da diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, 
qiymətvermə mənası bu kateqoriyanın məzmununu təşkil edir, bu da qiymət verən subyekt 
olmadan həyata keçə bilməz. Deməli, hər iki aspekt - sosial və fərdi bu kateqoriya üçün eyni 
dərəcədə vacibdir. 
 
Anahtar Kelimeler: modallıq, Azərbaycan dili, ingilis dili, feil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 45 Sofia, Bulgaria



ABSTRACT  
Purpose. The fact that there are many modal verbs in English and few in Azerbaijani does not 
eliminate the need for comparative study of these languages in the indicated aspect. The purpose 
of the study is to review specific English modal verbs and to note the possibilities of giving the 
corresponding modal meanings in Azerbaijani language.  
Method. Analysis and comparison methods were used in the research. For this purpose, we will 
translate the English language materials into Azerbaijani language in different versions and we 
will also use the original Azerbaijani language materials as appropriate. One of the importance of 
this work is that the question of modality in Azerbaijani linguistics was studied only on the 
example of modal words. 
Results. We enter such an area of the category of modality that its means of expression in the 
English and Azerbaijani languages do not correspond to each other from the point of view of the 
category. These are modal verbs in English and forms of verbs in Azerbaijani that indicate 
modality (desire, need, important and ability), and some tenses. 
In the literature of linguistics, modality is sometimes considered as an evaluative category or a 
category of social nature, that is, as an element included in the content of the speech, as a means 
of influencing the listener and creating a certain reaction in him. Modality by its very nature 
cannot be considered a social or individual category. 
Such a view of the category of modality is explained by the fact that in this category there is an 
evaluative attitude in the formation of the content of the utterance, which ensures its processing 
as a means of communication. On the other hand, it should not be overlooked that the meaning of 
evaluation forms the content of this category, which cannot be realized without the evaluation 
subject. So, both aspects - social and individual are equally important for this category. 
 
Keywords: modality, Azerbaijani language, English language, verb 
 
 
 
 
GİRİŞ 
İngilis və Azərbaycan dillərində modallıq bildirən fellərin sayı eyni deyildir. İngilis dilində 
modal fellərin sayı təxminən 10-12-dir. Azərbaycan dilində modallığa yaxın mənada işlənən 
yalnız iki fel vardır: bilmək və bacarmaq. Lakin həmin fellərin modal məna ifadə etmək 
qabiliyyəti çox deyildir. Üstəlik, bacarmaq feli əsas fellərlə işlənə bilmir. Belə bir xüsusiyyət 
istəmək felində özünü göstərir. İngilis və başqa Avropa dillərindəki modal fellərin ifadə etdiyi 
mənalara Azərbaycan dilində fel kateqoriyalarının bəzi şəkilçiləri müvafiq gəlir. Bu dildəki 
bilmək felininsə modal mənası onun əsas yox, ikinci mənasıdır. 
İngilis dilində modallıq bildirən fellərin sayı təxminən eyni göstərilir. F.R.Palmer “Qrammatik 
şəkil və modallıq” əsərində yazır: İngilis dilində formal olaraq təyin edilə bilən modal fellər 
şəbəkəsi vardır. Bunlar aşağıdakılardır: may, can, must, ought to, will, shall; həmin şəbəkənin 
ucqarında need və dare yer tutur. Might, could, would və should da bura aiddir. (Palmer, 1979) 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan dilində modal fellərlə yaxın mənalarda işlənən cəmi iki 
fel vardır: bacarmaq və bilmək. Bacarmaq felinin mənası “qabil olmaq”, “qadir olmaq” 
mənalarına çox yaxın olsa da, onun başqa fellərə qoşulub, onların ifadə etdikləri mənalara modal 
məna çaları vermək qabiliyyəti yoxdur. O, yalnız əsas fel kimi, özü də adlarla əlaqədar olaraq 
işlənə bilir. Müq.et. Mən bu işi bacarıram/bacarmıram. 
Bilmək feli isə həm əsas fel, həm də köməkçi fel kimi işlənə bilir. Məsələn: Mən öz işimi yaxşı 
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bilirəm. Mən o adamı görə bilmədim. Lakin bilmək feli modal fel kimi işlənsə də, onun ifadə edə 
biləcəyi modal modallıq kateqoriyasının ifadə vasitələri cərgəsində elə bir əhəmiyyətli yer 
tutmur. Bu heç də o demək deyil, Azərbaycan dilində modailığm ifadə vasitələri kasaddır. 
Modallığın ifadə vasitələri həm növlərinə, həm də saylarına görə olduqca müxtəlif və 
rəngarəngdir. Bunlardan birinin azlığı o birilərinin çoxluğu ilə tarazlaşır. 
Bu fikri ingilis dilindəki modal fellərin işləndiyi kontekstual şəraitləri Azərbaycan dilində 
verməklə də sübut edə bilirik. Modal məna təkcə ayrı-ayrı sözlərlə deyil, onların leksik-sintaktik 
əhatəsi ilə də ifadə olunur. Bundan başqa, modallıq kateqoriyası dildənxaric gerçəklik, dil 
kateqoriyalarının funksional rəngarəngliyi və ünsiyyətin xüsusi məqsədlərinin kəsişməsi, 
çarpazlaşması yolu ilə təmin olunur. 
 
 
MATERYAL. Biz bunu ingiliscə modal fellərin işlənmə kontekstlərinin Azərbaycan dili 
vasitələri ilə verilməsinin timsalında bariz şəkildə görürük. 
“Shall” felinin işlənməsi. 
Müasir ingilis dilində shall əsasən gələcək zaman formalarını əmələ gətirən köməkçi fel kimi 
işlənir. Həmin formalarda müəyyən modal məna çaları da qalır. Shall feli aşağıdakı modal 
mənalan ifadə edir: 
1. İkinci və üçüncü şəxslərdə işlənən shall feli vəd, hədə-qorxu və xəbərdarlıq mənasını ifadə 
edir. 
You shall Häve my ariswer tomoroow “Sən mənim cavabımı sabah alacaqsan (vəd)”. 
He shall do as I say “Necə mən deyirəm, o da elə eləməlidir (eləyəcək)” (O mən dediyim kimi 
eləyəcək) (hədə-qorxu). 
2. Birinci və üçüncü şəxslərlə əlaqədar shall sual cümlələrində danışanın müraciət etdiyi şəxsdən 
göstəriş, buyruq gözlədiyini ifadə edir. 
Who shall meet the delegation? “Nümayəndələri kim qarşılayacaq/qarşılamalıdır?”. 
İngilis dilində shall feli I şəxs üçün olan I və we əvəzliklərinə aid olan sadə gələcək zamanı ifadə 
edir. Məsələn: Shall we meet by the river? “Biz çayın sahilində/yanında görüşəcəyik?”. 
Azərbaycan dili ilə müqayisədə götürdükdə biz shall felinin aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd edə 
bilərik. 
Shall felinə Azərbaycan dilində felin qəti gələcək zaman forması müvafiq gəlir. Məsələn: I shall 
go to the village this summer. “Bu yay mən (yaxud: Mən bu yay) kəndə gedəcəyəm”. 
Əlbəttə, modallığın növlərindən birini inam, yəqinlik, əminlik mənasını hesab ediriksə, demək 
lazım gəlir ki, məhz belə bir məna sadə (yaxud Indefınite) gələcək zaman formasına tamamilə xas 
olan bir keyfiyyətdir. 
Shall modal felinin sual məqamında işlənməsi ikimənalıdır. O, birincisi, cavab almaq məqsədi 
güdən sual mənası bildirir. Məsələn: Shall I see you tomorrow? “Mən sabah səni (yaxud səni 
sabah) görəcəyəm(mi)?” 
Aydın məsələdir ki, müraciət edilən şəxsin rəyindən asılı olaraq bu suala həm “hə”, həm də “yox” 
cavabı vermək olar. 
Sual məqamında işlənən shall felinin başqa bir mənası zərurət, vaciblik bildirməkdir: Shall I 
come and fetch you (Maugham W.S.) “Mən gəlib sizi tapmalıyam?” 
“Should” felinin işlənməsi. 
Tarixən shall felinin keçmiş zaman forması olan bu söz müasir ingilis dilində müstəqil olaraq 
işlənir. 
Should bir formada indiki zaman kontekstində işlənir. O adətən məcburilik bildirir, amma 
kontekstin asılı olaraq arzu, məsləhət və tövsiyənin ifadə olunmasına xidmət edə bilir. Məsələn: 
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1. Məcburilik mənasının ifadəsi. 
You should speak to him right away “Sən elə indicə onunla danışmalısan”. 
2. Başqasının fikrini öyrənmə (sərəncam gözləmə) mənasının ifadəsi. 
Should I ask him about it? “Mən bu barədə onun fikrini (rəyini) soruşmalıyam?”, 
Ritorik sualda should emosional münasibət bildirir: 
Why should he do it? “O niyə bunu eləsin ki/eləməlidir ki”. 
Misallardan göründüyü kimi, əsas felin ifadə etdiyi hərəkət indiki və gələcək zamanlara aid 
olduqda sadə məsdərdən istifadə edilir; əsas felin ifadə etdiyi hərəkət keçmiş zamana aid olanda 
isə bitmiş məsdərdən istifadə edilir. Məsələn: 
You are ill. You should have stayed at home “Sən xəstəsən. Sən evdə qalmalısan”. 
“Should” shall felinin keçmiş zaman forması olub, əsas felin məsdər forması ilə birlikdə 
“keçmişə nəzərən gələcək” zamanı ifadə etmək üçün işlədilir. O, (“would” feli ilə bərabər felin 
şərt şəklini əmələ gətirərkən şərt budaq cümlələrində və baş cümlədə işlənir. 
“Should5 hal-hazırda adətən “would” ilə əvəz olunur. Buna baxmayaraq o, hələ də “ought to55 
mənasını bildirmək üçün istifadə olunur. You really shouldn’t do that [Siz, doğrudan da 
(gerçəkdən bunu etməli deyilsiniz/deyildiniz] 
“Will” və “would”fellərinin işlənməsi. 
İngilis dilində will və would felləri həm tam predikasiya vasitələri, həm də modal fellər kimi 
işlənir. Will feli bu məqamda tam (müntəzəm regular”) fel kimi işlənə bilir (wills, willed). O, bu 
məqamda “özünü binizə vermək (göstərmək)”, “əmr etmək”, “məcbur etmək”, “təlqin etmək” 
mənasında işlənir. 
Will felinin modal fel kimi iki forması vardır: will - indiki zaman: would - keçmiş zaman. 
İ.P.Krılova və E.M.Qordon yazırlar ki, would forması iki qaydada işlənir: a) keçmişdə baş yermiş 
aktual faktı ifadə etmək üçün; b) indiki zamanda qeyri- reallığı ifadə etmək üçün yaxud will 
felinin daha yumşaq və nəzakətli forması kimi. (Крылова, Гopдон, 2002) 
Müəlliflər will və would fellərini shall və should felləri ilə müqayisə edərək, göstərirlər ki, 
müasir ingilis dilində shall və should felləri iki müstəqil fel kimi təfsir edildiyi halda will və 
would felləri başlıca olaraq paralel şəkildə işlənir; onların ilkin mənası da iradi aktdır (istək). 
Bununla yanaşı will feli özünün bəzi mənalarında would felinə paralel olaraq işlənib, keçmişdə 
baş verən aktual hərəkəti bildirir. Will başqa mənalarında would felindən təcrid olunmuş mövqe 
tutur. Bu elə hallarda özünü göstərir ki, would hal-hazırda real olmayan hərəkəti bildirir, ya da 
will felinin daha yumşaq və nəzakətli forması kimi özünü göstərir. (Крылова, Гopдон, 2002) 
İ. Rəhimov və T. Hidayətzadə “İngilis dilinin qrammatikası” əsərində həmin fellərdən bir ad 
altında (will) danışırlar və qeyd edirlər ki, will feli niyyət, xahiş, arzu və vəd ifadə etmək üçün 
işlədilir”. (Rəhimov, Hidayətzadə, 1966) 
Burada vəd mənasına misal olaraq belə bir cümlə verilir: I will help you to learn granımar. 
“Qrammatikanı öyrənməkdə sənə kömək edəcəyəm”.  
Arzu mənasına misal olaraq aşağıdakı cümlə verilir: Will you go there I tomorrow. “Sabah oraya 
gedəcəksinizmi? - Siz sabah oraya getmək arzusundasınızmı?”. Bizcə, həmin cümləni, felin 
modal mənasını saxlamaqla, belə tərcümə etmək olar: “Siz sabah oraya getmək istəyirsinizmi?”. 
Bizim tərcümədə istəmək feli özündən qabaq gələn getmək feli ilə işlənir. Ancaq bu cür işlənmə 
üsulu istəmək felindən ötrü yeganə imkan deyildir. Azərbaycan dilində istəmək feli cümlənin 
mübtədası ilə birbaşa əlaqəyə girməklə də işlənə bilir. Bu zaman o, köməkçi fel yox, tam 
predilcasiya feli kimi özünü göstərir və onun əlaqəyə girdiyi fel özündən sonra gəlib, əmr yaxud 
arzu şəklində işlənir. Məsələn, yuxarıdakı cümləni həmin qayda üzrə belə də vermək olar: “Siz 
istəyirsinizmi ki, sabah ora gedəsiniz?”. 
İ.Rəhimov və T.Hidayətzadə qeyd edirlər ki, nəzakətli danışıqda sual cümlələrində fellərində 
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istifadə olunur: will və would fellərindən istifadə olunur: “Zəhmət olmasa, pəncərəni açın”. 
Azərbaycan dilinə tərcümədəki zəhmət olmasa söz birləşməsi nəzakət mənasını kifayət qədər 
qənaətbəxş hesab edir. Deməliyəm ki, cümlənin orijinalında ona müvafiq gələn söz birləşməsi 
yoxdur. Həmin məna will felinin işlənmə məqamı və ümumi kontekstdən hasil olur. Amma belə 
bir fakt nədənsə müəlliflərin nəzərindən qaçmışdır ki, azərbaycanca tərcümə sual yox, əmr 
cümləsi şəklindədir. Bizcə, həmin cümləni Azərbaycan dilinə sual cümləsi kimi də tərcümə 
etmək mümkündür. “Siz, zəhmət qəbul edib, pəncərəni açmazdınız?” 
“Can” modal feli. 
Can feli, fiziki və əqli cəhətdən hansı hərəkətə isə qabilolma, onu bacarma, icra edəbilmə 
mənaları ifadə edir. 
Can felinin bir leksik vahid kimi Azərbaycan dilində qarşılığı vardır: bacarmaq. 
Lakin bacarmaq felinin qrammatik modallığın ifadə vasitəsi kimi Azərbaycan dilində elə bir rolu 
yoxdur. O az və başqa məqamlarda işlənir. Can feli zaman etibarilə indiki və gələcək zamanlara 
aid olan hərəkətləri ifadə edir. 
Can feli aşağıdakı modal mənaları bildirir: 
1. O, əsas fellərlə ifadə olunan hərəkəti icra etməyə qabilolma bildirir. Məsələn: 
He can play the piano “O, pianino çala bilir”. 
It’s the place where you can buy everything you want “Sən burada ürəyin istədiyini (istəyəni) ala 
bilərsən”. 
2. Can feli əsas fellə ifadə olunan hərəkətə izn, icazə vermə mənası ifadə edir. Məsələn: 
You can borrow my car “Siz mənim maşınımı götürə bilərsiniz”. 
I cannot promise you anything “Mən sizə heç nə vəd edə bilmərəm”. 
3. İnkarda ikinci şəxs barəsində işlənən can qadağan mənası ifadə edir. 
You can a speak to me like that “Mənimlə belə danışmağa sənin haqqın yoxdur” It can’t be true! 
“Bu ola bilməz!” 
He can ’t have said it “Onun belə deməsi mümkün olan şey deyil!”. 
4. Sual cümlələrində can feli qeyri-mümkünlük və emosional çalar bildirir. 
Can it be true? “Bu, doğrudur?” What can he mean ? “O nəyi nəzərdə tutur? O nə demək 
istəyir?”. 
“Could” modal feli. 
“Could” can felinin keçmiş zaman formasıdır. O, əsas fellə ifadə olunan hərəkəti keçmiş zamana 
bağlayır. 
In its reflection Mel could see the mud beneath snow in which the aircraft’s wheels were deeply 
wired (Hailey,1968) “Onun solğun şəfəqi altında Mel təyyarənin şassilərinin qarlı palçığa 
möhkəmcə batdığını seçə bildi”. 
Eyni xüsusiyyət could felinin inkarına da xasdır. Məsələn: 
After what had happened I couldn't trust him “Bütün olub-keçənlərdən sonra mən ona inana 
bilmədim”. 
Həmin xüsusiyyət could felinin sual formasına da xasdır. Could the boy read before he went to 
school? “Uşaq məktəbə getməzdən qabaq oxuya bilirdi?”. 
Belə bir xüsusiyyət could felinin təkcə sadə məsdərlə yox, məsdərin mürəkkəbləşmiş formaları 
ilə işləndiyi hallara da aid özünü göstərir. Məsələn: 
You could not have done it (J.Galsworthy) “Siz bunu edə bilməzsiniz/etmiş olmazsınız!”. 
My wife couldn't have sent such a letter “Mümkün olan şey deyil ki, mənim arvadım belə bir 
məktubu göndərsin/göndərmiş olsun!” “Mənim arvadım belə bir məktubu göndərə bilməz!” 
“May” modal feli. 
May feli icazə, güman, mümkün olub-olmama modal mənalarını bildirir. 
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1. İzn, icazə modal mənasının ifadəsi. Bu məna daha çox sual cümlələrində özünü göstərir. 
May I come in? “Gəlmək (içəri keçmək) olarmı? [=Mən içəri gələ bilərəmmi?]. 
May I speak to Zibbi? (Hailey, 1968) “Zibbiylə danışa bilərəm? [Zibbiylə danışmaq olar?]. 
Pardon me, madam. May I see your ticket? (Hailey, 1968). “Bağışlayın, madam. Sizin biletinizə 
baxmaq olar? 
İcazə istəmək üçün verilən sualın cavabı həm icazəvermə, həm qadağan ola bilir: 
May smoke here? “Mənə burada papiros çəkmək olarmı? / “Mən burada papiros çəkə 
bilərəmmi?”. 
You may not smoke here! “Burada papiros çəkmək olmaz”. (Qadağan). 
İcazə mənası sualsız da meydana qoyula bilər: 
You may continue show descent (Hailey, 1968). “Yavaş-yavaş enə bilərsiniz? (Yavaş-yavaş 
enməyə davam edə bilərsiniz”. 
2. Güman (zənn) mənasının ifadəsi. 
He may not be at home “O, evdə ola (olmaya) bilər” / O, ola bilsin ki, evdədir/ evdə deyil”. 
We may be glad of it ? (Hailey, 1968). “Biz ondan razı qala bilərik” 
3. Şəraitin yaratdığı imkan mənasının ifadəsi. 
You may order a taxi by telephone “Sən telefonla talesi çağıra bilərsən”. 
Then you may go, “Sonra çıxıb-gedəcəksiniz, madam”. 
“Some day you may regret this” vermin Demerest said (Hailey, 1968). “Demerest davam etdi:- 
Günün birində bu çıxışına təəssüf edəcəksən”. 
“Might” modal feli. 
Might forması keçmişə aid olan hərəkəti bildirir. O may feli ilə müqayisədə daha artıq inamsızlıq 
ifadə edir. He might come sooıı “O, bəlkə (də) tezliklə gəldi”. 
Sual cümləsində might xahişi daha nəzakətli edir: 
Might / come, tool “Mən də gələ bilərəm/bilərdim?”. 
Bəzi məqamlarda might feli baş tutmamış hərəkətə görə tənə ifadə edir: 
You might go and help him “Sən gedib ona kömək edə bilərdin” (Amma etməmisən). 
You might come a bit early (Braine) “Sən bir az tez gələ bilərdin” (Amma gəlməmisən.) 
Might təkcə sadə məsdərlə yox, mürəkkəb məsdərlə də işlənir: 
You might have told me about it before “Sən bu barədə mənə bir qədər əvvəl də deyə (danışa) 
bilərdin”. 
“Must” modal feli. 
Must feli indiki və gələcək zamana aid olan hərəkəti bildirir. O, məcburilik, vaciblik, əmr, 
məsləhət (tövsiyə) kimi modal mənalar ifadə edir. 
1. Borc, zərurət mənasının ifadəsi. 
You must warn him “Sən onu xəbərdar etməlisən” (“Onu xəbərdar etmək sənin borcundur). 
2. İnama əsaslanan güman (zənn) mənasının ifadəsi. 
He looks so pale. He must be ill. “O solğun görünür (Onun rəngi qaçıb). O, xəstə olmalıdır (O, 
yəqin ki, xəstədir)”. 
3. Qadağan modal mənasının ifadəsi. 
She must not do so rnuch work about the house “O, evdə çox işləməli deyil! Ona evdə çox 
işləmək olmaz”. 
4. Tövsiyə (öyüd) mənasının ifadəsi. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA. Müasir dilçilikdə bir qədər şərti olsa da, modallıq kateqoriyasına bir 
neçə əsas baxış müəyyənləşdirmək olar. Bu kateqoriyaya aid dilçilər arasında daha çox yayılan 
baxış fikrin həqiqətə münasibəti məsələsidir: „Cümlədə verilən xəbərin həqiqətə münasibəti hər 
şeydən əvvəl modal münasibətdir“ (Musayev, 1996). 
Bu tərifdə modallıq məzmun planından səciyyələndirilir. Digər tərəfdən də. həmin müəlliflər 
modallığa tərifi həm də ifadə planının vahidi kimi verirlər və əsas diqqəti onu ifadə edən sintaktik 
vasitələrə yönəldirlər. Nitqin həqiqətə olan müxtəlif qrammatik ifadə formaları modallıq 
kateqoriyasının sintaktik mahiyyətini təşkil edir. 
Modallığın ifadə planı ilə müqayisədə məzmun planı vahidi kimi müəyyənləşdirilməsinin 
xüsusiyyəti ondadır ki, semantik kateqoriya olaraq modallığa verilmiş tərifə danışan şəxs də daxil 
edilir. Onda modallıq „söyləmdə danışanın həqiqətə münasibətini ifadə edir“ (Boyde, Thonore, 
1969). 
Digər qrup müəlliflər isə həmin tərifdə ziddiyyət olduğunu söyləyirlər və qeyd edirlər ki, 
modallığa bir tərəfdən söylənilənin həqiqətə münasibəti kimi baxmaq və digər tərəfdən qevd 
etmək gərəkdir ki, burada münasibət danışan tərəfindən bildirilir. Deməli, danışanın danışdığı 
fikrə münasibəti bildirilir. Bu qrup dilçilər tərifdən danışanı (subyekti) çıxarmaqla həmin tərifin 
daha obyektiv olmasına cəhd edirlər. A.A.Xolodoviçin qeyd etdiyinə görə, modallıq kateqoriyası 
işin, hərəkətin həqiqətə münasibətini, onun özünün reallığının müxtəlif dərəcəsini formasını 
qəbul edir. Er hat das gewollt“.  (Diver, 1964) 
Bizcə, sitatlardan göründüyü kimi, məşhur germanist V.Flemiq modal fellərin işlənməsi 
məqamını daha qabarıq nəzərə çatdırmaq istəmişdir. Lakin alman dili modal fellərinin 
kommunikativ funksiyaları, funksional qrammatika mövqeyindən tədqiq edilməmiş qalır. Ona 
görə də həmin mövzunun işlənməsi dilçilik, o cümlədən germanistika üçün aktual olaraq 
qalmaqdadır. 
Müasir dilçilikdə də modal fellərlə bağlı müxtəlif fikirlərə rast gəlmək olur. Məsələn, P. 
Ayzenberqə görə, modallıq modal fellərlə ifadə olunur. Modal fellərin modusu isə cümlənin 
subyekti ilə məsdərdə ifadə olunan hərəkətin arasındakı münasibəti bildirir. Eyni zamanda o qeyd 
edir ki, fel formalarının modallığı birmənalı olaraq kommunikativ-qrammatik xarakterə malikdir. 
Məsələn, /leh will / muß / kann / darf / soll / schlafen// /Ich mag nicht schlafen// /Ich wünsche zu 
schlafen//. 
Göründüyü kimi, modal fellər əsas felin mənasını dəyişir və yaxud onu modifıkasiya (şəklini 
dəyişmə) edir. Onların nə əmr forması, nə də məchul növü vardır. 
Azərbaycan dilçiliyində modallığa həsr olunmüş xüsusi-sanballı bir tədqiqat əsəri hələ də 
meydana çıxmamışdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilçiliyində həllini gözləyən problemlər 
istənilən qədərdir. 
Azərbaycan dilinin materialı əsasında modallığın bütün ifadə vasitələri hələ də sistem şəklində 
tədqiq edilməmişdir. Modallığın bütün ifadə vasitələri, onların işlənməsi forma və məzmun 
birliyi baxımından sistemli tədqiq olunmazsa, bu problemin tam həllinə nail olmaq mümkün 
olmaz. 
Modallığın linqviştik kateqoriya kimi formalaşmasına aid aydın, konseptual mövqe hələ də 
müəyyənləşməmişdir. Linqvistik və məntiqi modallıq arasında fərqlər və sərhəd hələ də 
müəyyənləşdirilməmiş qalır. Modallığın müxtəlif ifadə vasitələrinin işlənməsi, onların qarşılıqlı 
təsiri və s. məsələlər dərin təhlilini tapmamışdır. Bu səbəblərdən də, dildə modallıq 
kateqoriyasının dərindən tədqiq edilməsinə ehtiyac vardır.  
V.V.Vinoqradov dilçilikdə modallıq kateqoriyası haqqında təlimin əsasını qoymuşdur (42, s.56). 
V.V.Vinoqradovun konsepsiyasına görə, modallıq kateqoriyası əsas, mərkəzi dil kateqoriyalarına 
daxildir və müxtəlifsistemli dillərdə cürbəcür formalarda özünü göstərir. V.V.Vinoqradov hesab 
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edir ki, modallıq kateqoriyası universaldır, hər bir əsas konstruktiv əlamət kimi, modal məna 
daşıyır, yəni istənilən cümlədə həqiqətə münasibət özünü göstərir. Modallığın məsdər, fel 
formaları, ədatlar, modal sözlər, ara sözlər, sual sözləri ilə ifadəsi haqqında V.Vinoqradovun 
ideyaları onun „Rus dili“ adlı əsərində geniş ifadə olunmuşdur. (Рихтер, 1974) 
Modallıq kateqoriyası, onun məzmun və həcmi linqvistik ədəbiyyatda müxtəlif cür izah edilir: 
təmiz məntiqi baxımdan həqiqiliyi, doğruluğu (söy1əmin ) ifadə edən, yaxud da danışanın 
söyləmin məzmununa istənilən, həmçinin emosional münasibət bildirən dil kateqoriyası kimi 
verilir. 
Modallıq kateqoriyasının təbiətinə və mahiyyətinə baxışlar ziddiyyətli və bəzən də diametrai əks, 
bir-birini təkzib edən səciyyə daşıyır. Bu fikir ayrılığının səbəbləri məntiqi və linqvistik 
modallığın bir-birinə münasibətinə, məntiqi modallığın dildə necə əks olunmasına, onun hansı 
fəlsəfi modallığa münasibəti məsələsinə baxışların müxtəlif cür olmasıdır. Bu məsələlər obyektiv 
gerçəklik, təfəkkür və dilin qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi metodoloji fəlsəfi xarakterindən törəyir 
(Groetsema,1995). 
Məntiqi modallıq təfəkkür forması kimi dərketmənin əsas əlamətidir. Formal məntiqdə hökmün 
modallığına iki cür yanaşma mövcuddur. 
Q.V.Kolşanskiyə görə, bunlar aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər: 
1. Məzmununda əks olunan obyektiv əlaqələrin xarakterindən asılı olaraq modallığa görə hökm 
zəruri, gerçək və həqiqi olur; 
2. Fikrin məzmununun doğruluq dərəcəsindən asılı olaraq hökm modallığa görə gerçək və 
ehtimal şəklində ola bilər. (Jahangirov, 2003) 
Məntiqi modallığın həmin şərhlərində ümumi olan hökmün məzmunun obyekitv həqiqətə 
münasibətidir (mövcudiyyət modusu planında -ehtimal, gerçəklik, zərurət: həqiqilik planında 
fikrin yanlışlığı - doğruluğu, ehtimal.Müasir dilçilik ədəbiyyatının təhlili göstərir ki, əksər dilçilik 
ədəbiyyatında dil modallığı danışığın məzmununun danışanın nöqteyi-nəzərindən həqiqətə 
uyğunluğu kimi başa düşülür. Modallıq cümləni quran əlamətlərdən biri kimi qəbul edilir. 
Qeyd etmək gərəkdir ki, məntiqi və dil modallığının əsas prinsipi hökm və söyləmin həqiqətə 
münasibətidir. 
Linqvistik ədəbiyyatda modallıq aşağıdakı kimi səciyyələndirilir: 
1) Söyləmin (fikrin, rəyin) məzmununun mümkünlük (həqiqət), zərurət planında həqiqətə 
münasibəti; həqiqilik, gerçəklik / ehtimal planında, yəni məntiqi modallığın bilvasitə ifadə 
olunması kimi; 
2) Reallıq / qeyri-reallıq planında söyləmin məzmununun həqiqətə münasibəti kimi;  
3) Danışanın xəbər verilənə, söylənilənə subyektiv-qiymətləndimıə münasibəti kimi. (Yunusov, 
2004) 
V.N.Bondarenko, N.E.Petrov və başqa dilçilər də dil modallığını məntiqi modallığın ifadəsi kimi 
nəzərdən keçirirlər. Hər bir linqvistik kateqoriya kimi modallıq da ikili xarakterə malikdir, yəni 
bu kateqoriya da məzmun və ifadə planında səciyyələndirilir. Modallıq kateqoriyasının dil 
universalisi olması onu göstərir ki, bu kateqoriya, hər şeydən əvvəl məzmun planına aiddir və 
buna görə də semantik kateqoriyadır. Məzmun planı ilə ifadə planı arasında bəzən birmənalı 
münasibət olmur. Əgər modallıq ifadə və məzmun planının birliyi kimi başa düşülsə, onda onun 
universal xarakterə malik olması qəbul edilməlidir, yəni o, dilin biitün laylarında özünü büruzə 
verməlidir. 
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ÖZET 
  
Araştırma, Türkiye’de üretilen yerli otomobil markalarına yönelik tüketici algılarını 
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de otomotiv sektöründe birçok marka 
rekabet içerisindedir. Rekabetin yoğun yaşandığı sektörde yerli üretim araçlarının büyük 
bölümü, ülkede, hem sıfır kilometre hem de ikinci el modellerinde büyük rağbet görmektedir. 
Teknolojinin gelişmesi bu ilgiyi ve sektördeki rekabeti daha da güçlü hale getirmektedir. 
Otomobil işletmeleri, sektördeki bu güçlü rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve daha fazla 
pazar payı elde edebilmek adına tüketici odaklı stratejiler geliştirmek durumundadırlar. 
Tüketicilerin bir otomobil markasına ilişkin duygu, düşünce ve değerlendirmelerine 
odaklanan işletmeler, rekabette daha avantajlı olabilirler. Bu kapsamda araştırma, marka 
imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka güveni arasındaki ilişkinin incelenmesine 
odaklanmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de üretilen yerli otomobil markalarından 
birisini kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Örneklem sayısı ise 432 anket formunda yer alan 
verilerden yola çıkarak değerlendirilmiştir. Önerilen yapısal modeli test etmek için Smart PLS 
4 kullanılmıştır. Yol analizi sonuçları incelendiğinde marka imajının, marka sadakati üzerinde 
pozitif anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca marka imajının, marka güveni 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Marka kişiliğinin, marka sadakati 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca marka 
kişiliğinin, marka güveni üzerinde pozitif anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmada son olarak marka güveninin, marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı etkisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak sektörde yer alan 
otomobil işletmelerine ve bayilere birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Marka imajı, Marka sadakati, Marka kişiliği 
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ABSTRACT  
 
The research was carried out to evaluate consumer perceptions of domestic automobile brands 
produced in Turkey. Many brands are in competition in the automotive industry in Turkey. In 
the sector where competition is intense, most of the domestic production vehicles are in great 
demand in the country, both in zero kilometer and second-hand models. The development of 
technology further strengthens this interest and the competition in the sector. Automobile 
businesses have to develop consumer-oriented strategies in order to survive in this strong 
competitive environment in the sector and to gain more market share. Businesses that focus 
on consumers' feelings, thoughts and evaluations regarding an automobile brand may be more 
advantageous in competition. In this context, the research focuses on examining the 
relationship between brand image, brand personality, brand loyalty and brand trust. The 
universe of the research consists of consumers who use one of the domestic automobile 
brands produced in Turkey. The number of samples was evaluated based on the data in the 
432 questionnaires. Smart PLS 4 was used to test the proposed structural model. When the 
path analysis results were examined, it was concluded that the brand image has a positive  
significant effect on brand loyalty. In addition, it has been seen that brand image has a 
positive and significant effect on brand trust. It has been determined that brand personality has 
a positive and significant effect on brand loyalty. In the research, it was also concluded that 
brand personality has a positive significant effect on brand trust. Finally, it was concluded that 
brand trust has a positive significant effect on brand loyalty. Depending on the results of the 
research, some inferences were made to the automobile companies and dealers in the sector. 

Keywords: Brand image, Brand loyalty, Brand personality 
 
1. GİRİŞ 
 
Otomotiv sektörü oldukça dinamik bir yapıya sahiptir ve sektördeki otomobil işletmeleri 
arasında güçlü bir rekabet bulunmaktadır. Bu güçlü rekabet ortamında ayakta kalabilmek 
adına işletmelerin, inovasyon sürecinde, üretim aşamasından satış ve satış sonrası hizmetlere 
kadar birçok süreçte tüketicilerin duygu ve değerlendirmelerine odaklanmaları gerekmektedir. 
Otomotiv endüstrisi teknolojik değişim ve dönüşümlerden oldukça etkilenmektedir. Otomotiv 
işletmeleri, rakiplerinden farklılaşmak ve daha çok tüketiciye ulaşmak adına her yıl ürünün 
fiziksel özelliklerinde sayısız değişiklik yaparak rekabette ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. 
Ancak bu değişim ve dönüşümün tüketici odaklı stratejilerle desteklenmesi gerekmektedir. 
Sektörün dinamik yapısı göz önüne alındığında, bir üründen memnun olmayan bir müşterinin 
farklı bir otomobil markasına rağbet göstermesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bu nedenle 
otomobil işletmelerinin sadık müşteriler oluşturmaları ve tatmine odaklanmaları önemli 
gözükmektedir. Bu noktada otomobil üreticisi işletmelerin yanında satış ve satış sonrası 
hizmetleri gerçekleştiren bayilere de önemli görevler düşmektedir. Zira bir tüketicinin satın 
alma karar sürecinde otomobil üreticisi işletmenin ya da bayinin imajını, onlara ilişkin güven 
algılarını dikkate alması muhtemeldir. 
  
Türkiye’de en büyük sektörlerden birisini oluşturan otomotiv sektörü içerisinde birçok 
otomobil markası ülke içerisinde üretilmektedir. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
raporlarına göre Türkiye’de 2022 yılı Ocak-Temmuz arasında 126.179 yerli otomobilin 
perakende satışının yapıldığı kayıt altına alınmıştır (ODD, 2022). Bu oran yerli/ithal toplam 
perakende satış karşılaştırmasında yaklaşık %40’lık bir dilime denk gelmektedir. Diğer 
ifadeyle yerli otomobil markalarının satışı, ithal otomobil markalarına yakın bir seviyededir. 
Yakın gelecekte ülkedeki yerli otomobil satışlarının ithal otomobillerle güçlü rekabetine 
devam edeceği açıktır. Bu rekabetin sürdürülebilirliği açısından, ülkede üretilen yerli 
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otomobil markalarına yönelik tüketici odaklı stratejilere daha çok eğilim gösterilmelidir. Bu 
kapsamda bu araştırma Türkiye’de üretilen yerli otomobil markalarına ilişkin imaj, kişilik, 
güven ve sadakat arasındaki ilişkiye odaklanarak işletmelere gelecek stratejilerine ilişkin 
önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Marka İmajı 
 
Marka imajı, tüketicilerin markaya yönelik tüketim deneyimlerinin ve marka kimliğine ilişkin 
algılarının bir fonksiyonudur (Janonis ve Virvilaite, 2007: 87). Marka imajı, müşterinin bir 
markaya ilişkin bilişsel, duygusal ve değerlendirmelerinin etkileşiminden oluşan algılarının 
toplamını yansıtmaktadır (Lee vd., 2014). Tüketicilerin, bir markaya yönelik algılarından ve 
duygularından oluşan marka imajı, tüketici daranışları üzerinde etkisi olan marka denkliğinin 
itici gücüdür (Zhang, 2015: 58). Marka imajı, markanın itibarı ve güvenilirliğine ilişkin 
tüketici algılarını yansıtır. Bir tüketicinin gelecekte markaya sadık olması ya da fırsatçı bir 
yaklaşım sergilemesi markaya yönelik değerlendirmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir 
(Wijaya, 2013).  Marka imajı ayrıca marka genişletme stratejileri açısından önemli bir role 
sahiptir. Bu kapsamda marka imajı, yeni bir ürüne ilişkin çağrışımlar ile markaya ilişkin 
inançlar arasındaki bilgi transferlerine bağlı oluşur ve yeni bir ürüne ilişkin tüketici uyumuna 
etki eder. Belirli bir sürece dayanan uyum algısı, yeni bir ürünün değerlendirilmesinde önemli 
bir rol üstlenir (Salinas ve Perez, 2009).  
 
2.2. Marka Kişiliği  
 
Tüketiciler, markaların fiziksel özellikleri arasındaki farklılıkları tam olarak algılayamadıkları 
durumlarda, kişilik özellikleri ve imaj gibi soyut unsurlarla markayı değerlendirme yoluna 
başvurabilirler. Markanın kişilik özellikleriyle ilişkiledirilmesi, öğrenme ve deneyim yoluyla 
gerçekleşir (Sung ve Kim, 2010). Tüketiciler kişiliklerini ifade etmek veya markanın duygusal 
faydalarını deneyimlemek adına markalara kişilik özellikleri atfederler (Phau ve Lau, 2000: 
52). Tüketiciler, bir markayı, kendi imajlarıyla uyum gösterdiğine inandıkları zaman markayı 
tercih nedeni yapabilirler (Kim, 2000). Diğer ifadeyle tüketicilerin, benlik uyumuna sahip ve 
kişiliklerini yansıtan markalara daha fazla rağbet göstermeleri muhtemeldir. Bu sayede 
tüketiciler, kendi kimliklerini ve kişiliklerini tercih ettikleri markalarla gösterme imkanına 
kavuşurlar (Arora ve Stoner, 2009: 273). Aaker (1997), marka kişiliğinin boyutlarına yönelik 
çalışmasında kavramı ‘‘bir markayla ilişkili insan özellikleri dizisi’’ olarak tanımlamaktadır. 
Çalışmada marka kişiliğinin; samimiyet (yerli, dürüst, samimi, neşeli); coşku (cesur, canlı, 
hayal gücü kuvvetli, güncel); yetkinlik (inanılır, sorumlu, güvenilir, verimli); seçkinlik (göz 
alıcı, iddialı, çekici, romantik) ve sertlik (sağlam, güçlü, dışa dönük, zorlu) olmak üzere beş 
boyuta sahip olduğu ifade edilmiştir.  
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2.3. Marka Güveni 
 
Güvenilirlik; tüketicilerin bir markanın üst düzey performansını samimi ve dürüst bulmasına 
bağlı olarak markayı güvenilir bulmasıdır (Sung ve Kim, 2010). Marka güveni, bir tüketicinin 
markanın vaat ettiği işlevlerini yerine getirme yeteğine güvenme isteğini yansıtmaktadır 
(Chaudhuri ve Holbrook, 2001: 82). Tüketiciler, markayla olan ilişkilerinde kendi çıkarlarını 
ve refahlarını markanın koruduğuna yönelik inanca sahip olduklarında markayı güvenilir 
olarak değerlendirirler. Ancak güven, tüketici beklentileri ve tatmininden etkilendiğinden, 
değişkenlik gösterebilir. Marka, değere ilişkin tüketici vaatlerini karşıladığı müddetçe güvene 
dayalı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir (Upamannyu vd., 2014: 84). Markaya güven 
duymayan bir tüketici gelecekte markayla olan ilişkisini devam ettirmek istemeyecektir. Bu 
yüzden markanın sunduğu vaatlerinin, tüketici beklentilerini karşılaması ve tutarlı olması 
önemlidir (Ahmed vd., 2014: 309). Marka güveninin, tüketicilerin markaya yönelik bağlılık 
ve sadakat düzeylerini arttırması beklenir (Shin vd., 2019: 3).  
 
2.4. Marka Sadakati 
 
Sadakat, tüketicilerin bir markaya yakınlık duyması sonucunda tutarlı bir şekilde aynı 
markayı yeniden satın almasıdır (Ishak ve Abd Ghani, 2013: 187). Marka sadakati ‘‘bir 
bireyin kullanıcı, seçim yapan ve/veya satınalma temsilcisi sıfatıyla, markalı, etiketli veya 
derecelendirilmiş bir alternatife veya seçime yönelik olumlu önyargılı duygusal, 
değerlendirici ve/veya davranışsal tepki eğilimi’’ olarak ifade edilebilir (Sheth ve Park, 1974). 
Tüketiciler bir markaya yönelik sadakatlerini değişik şekillerde gösterebilirler. Buna göre 
tüketiciler, bir ürünü temin eden işletme ile olan ilişkisini sürdürmeyi tercih edebilir, satın 
alma miktarını veya satın alma sıklığını arttırabilirler. Bunun dışında, markanın satın alınması 
noktasında diğer kişileri cesaretlendirerek, işletmenin pazarlama maliyetlerini azaltabilirler 
(Moisescu, 2006: 1129). Oliver (1997; 1999), marka sadakatinin çok boyutlu yapısına vurgu 
yapmaktadır. Buna göre tüketiciler önce bilişsel, akabinde duygusal, sonrasında çabasal ve 
nihayetinde davranışsal olarak markaya sadık olacaklardır. Bilişsel sadakat; tüketicilerin 
markaya ilişkin bilgisinin ve deneyimlerinin bir sonucudur. Rutin ve tatmin gerektirmeyen bir 
marka ilişkisini içerir. Duygusal sadakat; markaya yönelik etki (beğeni) derecesini ifade eder. 
Tatmin oluşumu sonucu markaya yönelik bir beğeni veya tutum gelişir. Çabasal sadakat; 
tüketicinin bir markayı yeniden satın alma niyetini içerir ve daha çok motivasyonu andırır. 
Eylem sadakati; önceki sadakat aşamasında motive edilmiş niyetin harekete geçmeye hazır 
hale getirilmesidir. Eylemin gerçekleşmesini engelleyebilecek engellerin üstesinden gelmek 
için tüketicide bir arzu vardır. Eylem, her iki durumu da devreye sokmanın gerekli bir sonucu 
olarak algılanır. Bu bağlılık tekrarlanırsa, bir eylem durumu gelişir ve böylece yeniden satın 
almayı kolaylaştırır (Oliver, 1999: 35-36).  
 
3. KURAMSAL ÇERÇEVE  
 
3.1. Marka İmajı, Marka Güveni ve Marka Sadakati İlişkisi 
 
Alhaddad (2015), 286 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmada; marka imajının, marka 
güveni üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca hem marka imajının 
hem de marka güveninin marka sadakati üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Chinomona (2016), 151 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmada ulaştığı sonuçlar 
arasında  marka imajının, marka güvenini güçlü bir şekilde etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca 
marka güveni ile marka sadakati arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Noor (2014), marka imajı ile marka güveni arasında yakın bir ilişki olduğu sonucuna 
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ulaşmıştır. Ayrıca marka güveninin, marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 
görülmüştür.  
 
Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
 
H1: Marka imajının, marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi vardır.  
H3: Marka imajının, marka güveni üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  
 
3.2. Marka Kişiliği, Marka Güveni ve Marka Sadakati İlişkisi 
 
Li vd. (2020), müşterilerin otel marka kişiliği algılarının duygusal sadakatleri üzerinde pozitif 
bir etkiye sahip olduğunu ve bunun da onların çabasal sadakatlerine pozitif yönde etki ettiğini 
ve bunun da onların davranışsal sadakatlerini pozitif yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Akin 
(2017), Türk tüketicilerinin otomobil markası kişilik algılarının tutum ve davranışsal niyetleri 
üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonuçları, otomobil markalarının yetkin ve 
heyecanlı olarak algılandığını ve bu boyutların hem davranışsal hem de tutumsal sadakat 
üzerindeki etkilerinin diğer iki boyut olan geleneksellik ve androjenlik üzerindeki etkilerinden 
daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Tong vd. (2018), marka kişiliğinin hem marka güveni 
hem de marka bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
 
Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
 
H2: Marka kişiliğinin, marka sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  
H4: Marka kişiliğinin, marka güveni üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi vardır.  
 
3.3. Marka Güveni ve Marka Sadakati İlişkisi 
 
Atulkar (2020), marka bilinci yüksek ve markalı ürünleri satın almaya istekli olan 16-30 yaş 
arası 332 alışveriş merkezi müşterisinden toplanan verilere dayanarak marka sadakatinin, 
marka güveninden doğrudan etkilendiği sonucuna ualaşmıştır. Shin vd. (2019), Güney 
Kore'deki 412 akıllı telefon kullanıcısından toplanan verilere dayanarak grçekleştirdikleri 
araştırmanın sonuçları arasında marka güveni ve marka bağlılığının marka sadakatini pozitif 
ve anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. 
 
Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
 
H5 : Marka güveninin, marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi vardır.  
 

4. YÖNTEM 
Araştırma, marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka güveni arasındaki etkilerin 
incelenmesine odaklanmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de üretilen yerli otomobil 
markalarından birisini kullanan tüketiciler oluşturmaktadır.  
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Şekil 1: Araştırma Model Önerisi 
Araştırmada, verilerin toplanması anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Evrenin geniş 
bir alanı kapsaması nedeniyle araştırmada “kolayda örneklem” yöntemi kullanılmıştır.  

Tablo 1: Çalışmanın Değişkenleri 
Değişkenler İfade Sayısı Kaynak 
Marka İmajı 6 ifade (Low ve Lamb Jr, 2000) 
Marka 
Kişiliği 

15 ifade (Aaker 1997) 

Marka 
Sadakati 

16 ifade (Harris ve Goode 2004; Oliver vd.,1997) 

Marka 
Güveni 

8 ifade (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán 2001; 
Delgado-Ballester vd., 2003) 

Örneklem sayısı ise 432 anket formunda yer alan verilerden yola çıkarak değerlendirilmiştir. 
Çalışma kapsamında veriler, modelde belirlenen marka imajı, marka kişiliği, marka güveni, 
marka sadakati değişkenleri ve demografik soruları kapsayan bir anketle oluşturulmuştur. 

5. BULGULAR 
Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenmiştir. 
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Tablo 2: Demografik Özellikler 
Katılımcı Özellikleri N % 
Yaş Aralığı 18-24 85 19,7 

25-34 165 38,2 
35-44 79 18,3 
45-54 41 9,5 
55-64 33 7,6 
65 ve üzeri 29 6,7 

Cinsiyet Erkek 235 54,4 
Kadın 197 45,6 

Medeni Durum Evli 165 38,2 
Bekâr 267 61,8 

Eğitim İlköğretim 49 11,3 
Lise 76 17,6 
Ön lisans 151 35,0 
Lisans 114 26,4 
Lisansüstü 42 9,7 

Gelir Algısı Çok düşük 159 36,8 
Düşük 162 37,5 
Orta 75 17,4 
Yüksek 21 4,9 

 Çok yüksek 15 3,5 

432 kişi üzerinden elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yaş aralığının %38,2’si (n: 165) 
25-34 aralığındadır. Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında; %54,4’ü erkek, %45,6’sı 
kadındır. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında %61,8’i bekâr ve %38,2’si ise 
evlidir. Bireylerin %35’i (n: 151) ön lisans mezunudur. Katılımcıların gelir algılarına 
bakıldığında, %37,5’i (n: 162) kendisinin düşük düzeyde gelire sahip olduğunu belirtmiştir. 

5.1. Veri Analizi 
Araştırmanın veri analizi için Smart PLS istatistik analizi kullanılmıştır. Veri analizinin 
gerçekleştirilmesi ölçüm ve yapısal model yaklaşımlarıyla belirlenmektedir. Ölçüm 
modelinde güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alpha, rho-A),iç tutarlık değeri (birleşik 
güvenilirlik), uyum geçerliliği (Faktör yükleri, ortalama açıklanan varyans) ve ayrım 
geçerlilik testi (Larcker kriteri) gerçekleştirilmektedir. Yapısal modelde ise hipotezlerin 
tespitinde yol katsayısı analizi yapılmaktadır. 

5.2. Ölçüm Modeli Sonuçları 
Ölçüm modeli genel olarak ölçeğin güvenirlik ve geçerlik testlerini belirlemek amacıyla 
yapılmaktadır. Güvenilirlik ve iç tutarlılığın 0.70’den büyük olması gerektiği belirtilmiştir 
(Hair vd., 2019). Ölçeğin uyum geçerliliği için hesaplanması gereken ortalama açıklanan 
varyans değerlerinin ise 0,50’den yüksek olması gerekmektedir (Hair vd., 2014).  

Tablo 3: Güvenirlik ve Geçerlik 
Değişkenler CA CR rho-A AVE 
Marka İmajı 0.856 0.893 0.869 0.725 
Marka Kişiliği 0.889 0.895 0.900 0.798 
Marka Güveni 0.777 0.836 0.826 0.685 
Marka Sadakati 0.787 0.729 0.732 0.693 

CA: Cronbach Alpha, CR: Composite Reliability (Birleşik Güvenirlik), AVE: Average 
Variance Extracted (Ortalama Açıklanan Varyans) 
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Elde edilen güvenirlik ve geçerlik sonuçlarının önerilen sınırların üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir (Bkz Tablo 3). 

Ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için temel bir kural olarak, Fornell ve Larcker (1981), 
0,50 veya daha fazla puanla AVE'nin kullanılmasını önermiştir. Yeterli ayırt edici geçerliliği 
elde etmek için, AVE'nin karekökü, gizli yapılar arasındaki korelasyonlardan daha büyük 
olmalıdır (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 4’te, yapılar arasındaki korelasyonlar, çıkarılan 
ortalama varyansların karekökü ile karşılaştırılmıştır (değerler kalın harflerle yazılmıştır). 
SmartPLS’den elde edilen sonuç, çıkarılan ortalama varyansların karekökünün, gizli yapılar 
arasındaki korelasyonlardan daha büyük olduğunu ve bu da yeterli ayırt edici geçerliliği 
olduğunu göstermektedir (Garson, 2016). 

Tablo 4: Ayrışma Geçerliliği (Fornell-Larcker) 
Değişkenler 1 2 3 4 
Marka İmajı 0,851      
Marka Kişiliği 0,209 0,893    
Marka Güveni 0,517 0,253 0,827  
Marka Sadakati 0,388 0,263 0,510 0,832 

 

 

5.3. Yapısal Model Sonuçları 
Yapısal model, ana ve aracı etkilerle ilgili hipotezlerin test edilmesiyle ilgili bölümü 
kapsamaktadır. Bu çalışma, yol katsayılarının önemini değerlendirmek için 5.000 ön yükleme 
örneği ve 432 veri ile PLS standart önyükleme prosedürünü uygulamıştır (Hair vd., 2014). 
Tablo 5, tüm değişkenleri içeren tam yapısal modelin tahminlerini göstermektedir. 

Tablo 5: Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 
Hipotezler  ß S.S. t-değeri p-değeri 
Model     
H1 Marka İmajı>>>Marka Sadakati  0,664 0,085 5,190 0,000*** 
H2 Marka Kişiliği>>>Marka Sadakati   0,613 0,032 6,520 0,000*** 
H3 Marka İmajı>>>Marka Güveni  0,490 0,041 11,937 0,000*** 
H4 Marka Kişiliği>>>Marka Güveni  0,151 0,050 3,029 0,002** 
H5 Marka Güveni>>> Marka Sadakati  0,561 0,036 2,377 0,018* 
p=<0.001***, p=<0.01**,  p=<0.05* 

Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre marka imajı ve marka kişiliğinin 
marka sadakati ve marka güveni üzerinde pozitif anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
Benzer şekilde marka güveninin marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla H1, H2, H3, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmiştir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Araştırma, marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka güveni arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de üretilen yerli otomobil markalarından birisini 
kullanan tüketiciler oluşturmuş, bu kapsamda 432 geçerli veri toplanmıştır. Önerilen yapısal 
modeli test etmek için Smart PLS 4 kullanılmış, yol analizi sonucunda sonuçlar elde 
edilmiştir.  
 
Araştırma sonuçlarına göre marka imajının, marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, marka imajının, marka güveni üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
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etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar literatürle uyumludur (Noor, 2014; Alhaddad, 2015; 
Chinomona, 2016). Elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin markaya ilişkin olumlu algılara 
sahip olması (örn. markayı arkadaş canlısı, modern vs. görmesi), markayı iyi teklifler sunan 
bir marka olarak görmesine, markanın performansına ilişkin olmlu duygular geliştirmesine, 
markayı diğer markalardan üstün tutacağına ve markayı tercih etmeye devam edeceğine işaret 
etmektedir. Ayrıca, markayı dürüst, samimi vs. olumlu duygulara bağlı olarak güvenilir 
bulmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada yerli otomotiv üreten işletmelerin veya bayilerin 
otomobil markalarının imajına önem vermeleri, bu noktada tüketici algılarına odaklanmaları 
önerilmektedir. Böylelikle tüketicilerin markayı güvenilir bulması ve sadakat geliştirmesi 
olanaklı olacaktır.  
 
Araştırmada ayrıca marka kişiliğinin,  marka sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 
olduğu ve marka kişiliğinin, marka güveni üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar literatürle uyumludur (Akin, 2017; Tong vd., 2018; Li vd., 2020). 
Bu sonuçlara göre tüketicilerin marka kişiliği algılarının gelecekteki markayla olan ilişkisini 
sürdürmesi açısından kritik bir role sahip olduğunu göstermektedir. Marka kişiliği ayrıca 
tüketicilerin markaya yönelik güven algıları üzerinde etkili olmaktadır. Bu kapsamda 
otomobil işletmelerinin ve bayilerin tüketicilerin markaya atfettikleri kişilik özelliklerine 
eğilim göstermeleri yararlı bir strateji olacaktır. Otomobil üreticilerinin ve bayilerinin 
tüketicilerin beklentilerini anlayabilmek ve buna uygun özelliklerde otomobil üretmek ya da 
satış taktikleri geliştirmek için hedef pazarda yer alan tüketicilerini daha iyi analiz etmeleri, 
pazar araştırmalarını arttırmaları, müşteri veri tabanı oluşturmaları yararlı olacaktır. Bu 
noktada, mevcut otomobil markalarına ilişkin tüketici kişilik atıfları iyi analiz edilebilirse 
gelecekteki üretim ve satış stratejileri daha kapsayıcı olacaktır.  
 
Araştırmada son olarak marka güveninin, marka sadakati üzerinde pozitif anlamlı etkisi 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç literatürle uyum göstermektedir (Shin vd., 2019; Atulkar, 
2020). Elde edilen bu sonuca dayanarak markanın tüketici beklentilerini karşılaması, dürüst 
ve samimi olarak algılanması, tüketici sorunlarını çözmesi vs. durumların tüketicilerin 
markayı rakiplerinden daha üstün performans gösteren bir marka olarak değerlendirmesine ve 
markayı gelecekte de tercih edeceğine işaret etmektedir. Bu nedenle otomobil üreticilerinin ve 
bayilerinin mevcut ve potansiyel tüketiciler üzerinde güven yaratması önerilmektedir. 
Tüketicilerin markaya, üretici işletmeye ya da bayinin hepsine ya da en azından birkaçına 
güven duymaları muhtemeldir. Bu kapsamda tüketici sorunlarına eğilim gösterilmesi ve 
güveni zedeleyen tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi ve de güveni olumsuz etkileyecek 
durumlara karşı tedbirli davranılması önerilmektedir.  
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Abstract:  

This work is focused on the specific need of the pedagogical experts of support, which reflects 
adequately the challenges of the hectic school agenda. It analyses some of the contemporary 
opportunities given by the technologies and mobility and upgrades them with specific good 
practices.  

The material highlights pedagogical supervision as a modern opportunity for the educators 
and underlines the profile of the good teacher with its important meaning for the growing and 
quickly developing society.  

After exposing challenges and possible answers for the teacher, some conclusions are offered 
not only to the educational management, but also to the pedagogical experts, local community, 
other supporting professions and the professional community in education in general.  

 

Key words: supervision, INEDU, educational management, support for teachers, professional 
development 

 

I: About the challenges before the teachers in contemporary  & dynamic environment – 
instead of an introduction  
XXIst century exists as an entirely new environment, which is not necessarily measurable by 
the usual recognizable dimensions such as time, space, one direction of development, family, 
personal experience, cultural ambience, nationality, practical applicability, etc. Teachers are 
facing it trough their own concerns as well as through the look of trainee’s eyes, at least. And 
this is usually happening 24/7 since good teachers are dedicated to development processes 
entirely. And taking into account such commitment, which educational system, and also 
society, needs and feeds, it is logical to interrogate the support that teachers are able to receive 
and rely on.   

Traditionally education is developmental aiming children's evolution, which is thematized 
through building different competencies, certain character traits and strengths, creativity, 
motivation, responsibility to self, others and the world, building mastery and expertise, as well 
as abilities for self-development in the conditions of continuous changes. All these targets are 
reflected in the different national, European and global policies. Together with that expansion 
of the positive development of the personality requires seeking for integration with the 
different types of abilities and competences of all participants involved in school education – 
including (with focus on) the teachers. So, supporting mechanisms to teachers and set goals 
should not just be part of the educational management in general. They should be specified in 
a way to: 
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 ensure the comfort for teaching growing;  
 verify the elegance of ongoing self-monitoring;  
 be also on time and on place;  
 proceed without contesting the authority of the professional educator;  
 go with the necessary sensitivity to the heart of the pedagogical challenges.  

Challenges before teachers are professional and personal, however shouldn’t be ignored that 
exactly the personality of the educator is the main element of the educational process where 
the good example if followed by pupils. In that case any personal perspective of the 
professional (and not only) challenges faced by the teacher is a key focus to frame the support. 
And respecting such point of view, it is clear the support should be: 

 horizontal  
 ad-hoc 
 held in a protected environment 
 respecting teachers authority  
 by a professional who’s clear about the spectrum of core pedagogical challenges.  

It shouldn’t be ignored that such contemporary support need is expected to be answered in the 
frame of a system that is traditional, conservative, with slow-mode reforms – in a contrast 
with hectic time of the reality: which in its sense is the main challenge above all. The 
educational system in general is slower than the pace of the reality.  

 

II: The surge of new technologies creates opportunities to generate adequate responses 
to challenges  

A: Hybrid forms 
The College of DuPage defines hybrid learning as a combination between  face-to-face and 
on-line teaching into one cohesive experience 
(https://www.codlearningtech.org/PDF/hybridteachingworkbook.pdf)i. Approximately half of 
the class sessions are on-campus, while the other half have students working online. Although 
that may sound like a cut-and-dry formula, a lot of planning is needed to ensure that hybrid 
works well, allowing its two formats to capitalize on each other’s strengths.  
Given the unique opportunities that hybrid can offer, planning must be approached carefully. 
Instructors need to be familiar with not just the strengths of online and face-to-face teaching in 
their own rights, but also with how they can feed into each other over a longer term.  

It could also be reflected that hybrid approach links old-school with new-style of studying 
area. In that case a smooth transition opportunity is viewed as a bridge between traditional 
teaching and the challenges of the contemporary one. So, hybrid forms are area shaped 
between the man and the technology. It enables a timely response that is not hindered by 
physical environment, travel time or other circumstance of the typical non-hybrid world. It 
provides an opportunity to form a collective in a virtual space, ensuring geographical 
independence for professionals and a wide scope for exchange of experience, cultural and 
community exchange. 

 

B: Mobility of expertise  
Sara Zamir believes mobility is a process whereby a teacher has the opportunity to develop 
both personally and professionally (Zamir, S., 2018)ii. The secure teacher feels confident 
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where is and wishes to learn and advance. At the same time, for there to be mobility, the 
teacher needs a sense of personal and organizational empowerment. Someone who feels 
appreciated, whose opinion is worth something within the organization, will develop the 
desire to grow within it. Mobility does not occur necessarily in a bottom-up process 
(vertically), in other words it is not necessarily a job promotion to a more senior position, and 
it may also be lateral mobility expressed in greater professionalization within the teaching 
field. Sometimes this kind of mobility leads society to sense that the person is „treading 
water‟ career-wise, even though that person doesn‟t actually feel that way (Steffy et al., 
1999)iii.  

In other hand, mobility is an opportunity to bring together teachers from diverse geographical 
and educational contexts, allowing them to examine the question of transnationalism in 
particular educational process. While the activities that connect people, institutions and 
cultural practices across the borders of nation-states have gained interest in common fields in 
recent years, there has been little research so far into how transnationalism intersects with 
teacher education, and how existing practices can be better integrated into teacher education 
programmes (Ahmed, A., Barnawi, O., 2021)iv.  

Alternatively, teachers can be involved in virtual mobility activities, which enable them to 
contact representatives of partner institutions by using informational communications and 
technologies. Such opportunity fills gaps by introducing and examining existing transnational 
practices - including cross-cultural settings, multiple dialogues on mobility of knowledge, 
practice and others.  

Mobility answers the necessity to communicate professionally and not only with the richness 
of language, culture, gestures, informal communication and sensitivity to the audience. It 
shapes the support according the concrete pedagogue, upgrading it adequately to the particular 
environment.  

 

C: On-line spaces in a specific organization (and protected environment) 
Mike Ribble and Gerald Bailey talk in their book “Digital Citizenship in Schools” about how 
technology influences the way people interact and the concept of digital citizenship in the 
classroom (Ribble, M., Bailey, G., 2007)v. Authors define nine elements of digital citizenship, 
related to technology usage inside and outside the school environment, few of which are 
relevant to teacher’s support: 

(1) Digital access: teachers should be aware of possible digital divide, since not everybody 
yet has equal ability to be digital. Suitable alternatives for every participant in 
communication are still needed. 

(2) Digital communication: it has become so common that users forget they are doing so 
in a virtual space, where miscommunication happens often. The Internet has given a 
voice to anyone who needs it. In turn, this requires empathy and appropriate 
reactions from its users. 

(3) Digital literacy: includes the ability to differentiate between real and fake content, 
which can have a negative impact on the lives of users. They need to learn which 
content is good for them and what they should avoid in order to lead a balanced life. 

(4) Digital etiquette: shapes online behavior to respond positively to online content. In this 
way, online attitude is reflected in the real world and vice versa. 

(5) Digital health and wellness: users should be taught to protect themselves and others 
from potential harm and ask for help if they need it. Making use of online resources is 
a plus, but everyone should be aware of the dangers as well. 
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(6) Digital security: while using devices at school or at home, users should be aware 
of potential malware attacks. Prevention and protection are a must in everyday 
behavior. 

Rapid life happening is raising challenges about the capability of resilience. Making the 
educational environment safe and sustainable means ensuring access to affordable spaces for 
all, including teachers. This highlights links to positive transitions of practices and knowledge, 
dealing with the issue of security. It affects the individual perception of safety and 
understanding of the socio-technical perspectives towards sustainable usage in supportive 
practices. On-line spaces are adaptive in relevant terms, compared to the hectic daily schedule 
in the pedagogical environment. Respecting the recommendations of digital safeties, remote 
learning options are applicable for supporting teachers methods.  

  

III: Specific opportunities and good practices 

A: Face-to-face supervisions 
Supervision in social sciences is well recognized since the end of XX century. It is widely 
applied in health area and standardly used in social service and care providing. As a horizontal 
support in pedagogical area, it starts to be acknowledged during the second decade of XXI 
century.  

Scientists and research authors define supervision in different ways - as a process, as a tool, as 
a criterion for quality management. Judith Kaufman and Thomas Schwartz characterize 
supervision’s goal to achieve effectiveness of developing and shaping a professional identityvi 
(Kaufman, J., Schwartz, Th., 2008). Due to F.J. Reh, supervision is a form of planned 
assistance to the professional in the work as well as a tool for monitoring the quality and 
efficiency of effortsvii (Reh, F.J., 2020). Alfred Kadushin and Daniel Harness develop a wide 
range of understanding for supervision in humanitarian world, especially focusing on social 
workviii – a process of discussing problems and conflicts in professional interaction, designed 
according to certain rules; supporting the expert to learn from own experience, to develop own 
skills and to improve the quality of own work; a method by which a professional receives help 
in understanding the situation where works, own role and behavior in it (Kadushin, A., 
Harness, D., 2014). Carlton Munson says supervision is a tool to ensure a good emotional 
climate in the team (Munson, C., 2001)ix.  

On the basis of these preliminary researches in social sciences and taking into consideration 
the practice in the area (look further for practice from Bulgaria), shaping the philosophy of 
specific support could be define as follows: 

“Supervision provides an opportunity (individual or group) for teaching staff to reflect on and 
review their current practice, discuss individual learners' needs in depth, explore how to 

change or modify their own practice, and gain emotional support for the challenges 
experienced”. 

In group supervision each participant receives support not only by the supervising expert, but 
also from colleagues, allowing to analyze complex situations or issues, generating alternative 
solutions and providing supportive feedback. Individual supervision ensures protected 
atmosphere for sharing and support, which not only enforces the professional abilities, but 
adds esteem and confidence.  

Due to analyses made in Bulgaria on supervisions provided in 2019 (Kaneva, O., 2022)x, 
pedagogical supervision is looked by the teachers because of faced challenges with conflicts 
between children (17,7 %), relationships with parents (57 %), maintaining a stimulating and 
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supportive educational environment and positive discipline (43,6 %), disharmonious relations 
with colleagues (28 %) and school management (19,2 %), teaching process (20,4 %), etc. (see 
Fig. 1).  

 

 Fig. 1 
And their satisfaction of received horizontal support by supervision is 99 %, of which 
completely satisfied are 52,23 % and satisfied 47,24 % (Kaneva, O., 2021)xi.  

In addition, the supervision processes enable the experts to map common challenges teachers 
face in their work, and also registers the good practices on the field.  

 

B: INEDU platform  
INEDU is a project/initiative for inclusive education through sports (inedu.eu)xii. Thanks to its 
scope, the expert group behind INEDU develops online platform to support physical 
educators. The objective is to provide an online space for professional development of 
physical education teachers, wishing to introduce inclusive sport in their daily work at 
mainstream school. The platform offers opportunities for teachers to be engaged in effective 
professional learning with their peers, since this is considered as the main prerequisite for 
achieving sustainable results with regard to introducing the concept of inclusive physical 
education at schools.  

The platform provides the experience of traditional face-to-face supervision, however in 
online environment. Online supervision functionality, envisages publishing of good practices 
identified in a dedicated news section and in a separate library or also known as repository of 
good practices, which can be used by other teachers, not participating in supervision. The 
concept for the platform with all related textual elements and the logic of functioning is 
designed and developed to build the technical infrastructure and ensure qualitative supervision 
in a flexible way. This reflects avoiding the traditional traveling resources in face-to-face 
meetings mainly, but also better matching between supervisee and supervisor, ad-hoc reaction 
opportunities, etc. The platform also considers the opportunity of international-based expertise 
to be implemented, as it is multilingual (English, Bulgarian, German, Greek). 
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INEDU platform contributes to effective performance of teachers (in particular case physical 
education teachers) in applying innovations and inclusive education, also in increasing 
professional development motivation and self-esteem.  

 

IV: Conclusions 

A: to the educational management  
Human’s welfare was never as essential as being expected by the school system in XXI 
century. And that is why educational management should ensure wide ground for knowledge, 
habits, skills to socialize better and achieve higher life standards. Supervision guarantees the 
managerial approach systematic understanding and reflection on each educational element and 
contact point. Such supportive instrument improves (not limited to):  

(1) ventilation of workflow pressure; 
(2) enriching the positive attitude to profession; 
(3) balancing the relationships in the collective, mastery of conflicts and aggressive behavior; 
(4) stabilizing connections with the parents and community partners; 
(5) maintaining a stimulating and supportive environment and positive discipline; 
(6) improving time-management and teaching process; 
(7) carrier and qualification development; 
(8) administrative competences and proper keeping of school documentation; 
(9) confidence (systematical and personal).  

 

B: to the professionals – pedagogical experts  
Obviously supervision answers the necessities of contemporary pedagogue experts in 
professional (and not only) environment. It also allows the specialist to grow up not only for 
self-development, but with priority for the community and for the educational system. That is 
how supervision is understood as a modern, flexible, dynamic, effective and efficient 
managerial tool through which active development, welfare and higher standards are 
achieved.  

It is clear that teachers need on-going horizontal and tailor-made support which protects their 
burn-out, upgrades their abilities to lead the future generations to a better world and 
opportunities, and sustains their personality in a way to underline the good example they 
should reflect – to the pupils and other professionals as well. And as so, every teacher should 
be aware to look for the needed support and to insist on its tailor-made approach – not only in 
front of the school management, but mainly in front self.  

 

C: to the other supporting professions in the sector – social workers, psychologists, 
therapists, social assistants, etc.  
In regard with the findings of insufficient points of contact with other areas of the community, 
significant work is needed to promote the opportunities that not only the educational but also 
the social, health, cultural, legal and economic systems contribute mostly to the cumulative 
quality of humanitarian process - a task that within the framework of supervision cannot be 
exhausted, but can be qualitatively presented to the participants.  

Horizontal support is well recognized and applied in social work area since XXth century, so 
teaching sphere could relatively easily transfer and adopt good practices and prevention 
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methods of burn-out, un-resilience, etc. In this respect, social practice in general should be 
active and open to communicate opportunities, especially having in mind the target group in 
humanitarian world, that is shared by all the supporting professions.  

 

D: to the local community  
As far as the community dynamics in the ХХIst century develops multispectrally, an 
important aspect of any humanitarian activity should be mastering the contact points in 
intersectoral cooperation. Pedagogical sphere is not excluded. Alberto Rodriguez and Kate 
Hovde proof by 

their study of school autonomy that the level of teacher satisfaction increases as social benefits 
in schools grow – such as the extended social network and partnership (Rodriguez, A. and 
Hovde, K., 2002)xiii. Therefore, it is reasonable to think about the possible enrichment of the 
practice of the modern school and the local community at the same time.  

The community not only supports but also seeks opportunities to improve school education to 
meet increasing demands, process dynamics, real-world claims and personal development 
needs. And here is the crucial point of the introduction of specific supports to teachers, in 
which face the community looks for answering the increasing requests. Because successful 
implementation of educational standards attract additional resources for the benefit of both the 
student and the pedagogical specialist, and the school education system. 

 

E: to the professional community in general  
Humanitarian dialogue in modern society can and does play a positive role at economical, 
sectoral, regional, national and global level. This role is mainly expressed through the 
responsibility and active position in the symbiosis of the different social and moral values of 
the individual manifestations of life - the responsibility towards the future, the full and 
satisfying life now, the positive approach to the accompanying environment and/or the 
attitude towards progress in personal, technology and community plan. 

Together with everything already noticed, supervision ensures ground for positive education, 
for democratic management in school, for burnout prevention, upgrading skills, specifying 
expertise, discovering new points of view, enriching the varieties of pedagogical specialists, 
widening horizons, personal and systematical grow. All these elements could and should be 
considered as assets for the humanitarian system, for social sciences and the workflow.  

 

 
                                                 
i https://www.codlearningtech.org/PDF/hybridteachingworkbook.pdf  

ii Zamir, S., 2018, A Teaching Career: Mobility and Stagnation, Athens Journal of Education 
- Volume 5, Issue 2 – pp 145-160  

iii Steffy, E. B., Wolfe, M.P., Pach, S. & Enz, E., 1999, Life cycle of the career teacher. 
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ABSTRACT 

An efficiency improvement in the financial system and markets can lead to the prosperity of trade and 
investment. Currently, a new type of currency, namely cryptocurrency, is being developed. This 
currency captures investors’ attention because it challenges them with a volatile return and possibly an 
abnormal profit. However, to gain such a return, investors need to learn the characteristics of them. The 
model that is accepted to explain the volatility of cryptocurrency return is the ARCH family model, 
which allows the analysts to explain the return dynamics of particular cryptocurrency. For this reason, 
this work is designed to identify the models within the ARCH family that are suitable to explain the 
vitality of the top five cryptocurrencies within a short period of time. The results show that identifying 
the ARCH effect for Bitcoin, Ethereum, and Binance Coin with only 90 periods of time series data is 
impossible. However, the two stable coins’ volatility can be explained by GARCH (1,1) and EGARCH 
(1,1) within this period. However, these models can only forecast one  period ahead. Hence, investors 
who interest in investing in cryptocurrencies need to spend time watching the movement of these 
currencies to reduce risk and earn the highest return.   

Keywords: ARCH, Return Volatility, Cryptocurrency 

 

I. INTRODUCTION 
In response to financial transaction demands and technology developments, financial systems, markets, 
and instruments have evolved significantly over time. As a result of this transformation, new financial 
instruments, processes, and platforms have emerged that better suit the needs of savers, investors, and 
traders. Thanks to advances in computer technology, people now execute financial transactions 
conveniently and safely, since the procedure, time, and cost have all decreased while the transaction's 
transparency and accuracy have grown. Improvement in efficiency in these areas is recognized as a 
major cause of trade and investment prosperity as it allows transactions between countries to flow easily. 
Improvements in efficiency in these areas are widely seen as a major contributor to trade and investment 
success since they facilitate cross-border transactions. The reduction in the cost and price of goods and 
services transferred between countries has helped to boost trade prosperity. However, because producers 
and dealers have restricted profit margins, this reduction may benefit consumers more than producers 
and traders in terms of lower product and service prices. Similarly, in investment activities, financial 
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system and market improvement can limit investors' ability to gain significant profits from their 
investments, particularly through the arbitrage strategy, as the costs of information acquisitions and 
financial transfers have declined. This profit limitation is explained by the efficient market hypothesis 
(EMH), which asserts that due to the free flow and openness of information in the financial market, it is 
impossible for investors trading in the market to obtain abnormal returns. This hypothesis is aligned with 
the Random Walk theory, which states, in another way, that abnormal profit is possible only when 
assuming additional risk (Nur & Dewangkara, 2021). The implication from these two hypotheses is that 
the returns obtained from investments in efficient markets will be less volatile and that they will be the 
normal profit return. The implication from these two hypotheses is that the returns obtained from 
investments in efficient markets will be less volatile and will be at a normal profit level. However, in 
markets that aren't very efficient, these returns will be very volatile. This can be seen in the stock market 
and the cryptocurrency market, where people can make unusual profits (Almansour et al., 2021). In the 
cryptocurrency market, which is now attracting a lot of attention from investors, both market efficiency 
and the random walk hypothesis are thought to be invalid. (N. A. Kyriazis, 2021). As a result, it attracts 
a huge number of investors, whether long-term savers or speculators, to this market in order to seize on 
the possibility to make a large profit. 
 
Apart from the profit potential, cryptocurrencies can be viewed as a medium of exchange that facilitates 
financial and economic activities since they are utilized as a medium of exchange in the digital world, 
where they are increasingly playing a key role in people's lives. Their disadvantage is that their values 
are too volatile and are not subject to formal regulation. As a result, they may pose a risk to investors 
and contribute to financial instability in countries (Mestiri, 2021).  
 
The first cryptocurrency is Bitcoin (BTC), which was created in 2008 by the anonymous identity Satoshi 
Nakamoto (Deniz & Stengos, 2020). In 2009, Bitcoin was launched and created a radical change to the 
global monetary system. Many people have started to use it as an alternative medium of exchange. 
Thereafter, many other cryptocurrencies have been launched. Bitcoin is based on blockchain technology 
and is generated by a complex algorithm. There are only roughly 21 million bitcoins believed to be 
accessible for mining on the Bitcoin network. Bitcoin's value is heavily motivated by self-fulfilling 
expectations in the cryptocurrency market, which results in Bitcoin's severe bubble behavior and 
amplifies its price volatility. Due to Bitcoin's success, the number of new cryptocurrencies has exploded. 
People are now investing an increasing amount of money in the cryptocurrency market. As a result of 
the high volume of aggregate demand and anticipation behavior, the price of the majority of 
cryptocurrencies is becoming increasingly volatile. In addition, many merchandisers accept 
cryptocurrency for their transactions and use it as an instrument to raise capital by using it for ICOs 
(Initial Coin Offering). Also, the two biggest financial exchange markets started trading futures in 
Bitcoin, specifically, the Chicago Board Options Exchange (CBOE) and the Chicago Mercantile 
Exchange (CME) (Almansour et al., 2021) . 
 
In comparison to traditional fiat money, cryptocurrencies have a number of advantages over it, including 
lower transaction fees and times, transaction anonymity, and the high returns on investment provided by 
their volatile nature (Deniz & Stengos, 2020). However, because their underlying value is difficult to 
ascertain and they are connected with considerable risk, they cannot be termed safe haven investments 
like gold. (Cicvarić, 2020). The rise in the value of cryptocurrencies in 2017 sparked particular interest 
in the returns and volatility of cryptocurrencies. Numerous studies and papers have been published in 
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this period attempting to illustrate and explain the dynamics of cryptocurremcies in order to detect 
threats to investors and economic stability. As a result, it has become common to model their volatility, 
which is critical for risk management. 
 

In light of the critical role of crytocurrentcy in saving and investment, this study's primary objectives are 
to specify the model that best fits the volatility pattern of top five cryptocurrentcies and forecast their 
returns by using the family of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) with a limit of 90 
periods of time series data for the purpose of risk management in investment decisions. To ensure that the 
right model is obtained, this task is organized as follows. It will present an overview of the top five 
cryptocurrencies and some research that use the ARCH family model to explain the volatility of 
cryptocurrencies in the literature review. Following that, the model specification will be discussed. Then 
the findings section will be presented. 

 

II. LITERATURE REVIEW 
This section will begin by providing the basic idea of the top five cryptocurrencies, i.e., Bitcoin, 
Ethereum, Tether (USDT), Binance Coin, and USD (USDC). Their ranking is assigned by the volume of 
market capital reported on the Yahoo Finance website on 4/2/22. The brief details of these 
cryptocurrencies are as follows. 
 
Bitcoin (BTC) was the first cryptocurrency created in 2009. There are more than 18.8 million Bitcoin 
tokens in circulation as of September 2021, with a limit of 21 million. Bitcoin is built to rely on 
blockchain technology, which is a decentralized system powered by millions of people. Bitcoin is 
created by the so-called bitcoin miners, who use powerful computers to verify blocks of transactions, the 
so-called proof-of-work (PoW). Bitcoin's transactions are based on the systems of cryptography and 
consensus, or peer-to-peer verification, which is the foundation of most cryptocurrencies today. All 
transactions are logged permanently on the blockchain, which helps to validate and secure each bitcoin 
and the network as a whole. 
 
Ethereum (ETH) is a blockchain network that enables the network’s users to create, publish, monetize, 
and use applications. As of September 2021, ETH was the number two virtual currency, behind Bitcoin. 
ETH is also generated using a proof-of-work system. But unlike Bitcoin, there is no limit to the number 
of ETHs that can be created. ETH resembles a means for moving around on the Ethereum platform and 
is pursued by mostly developers looking to improve and run applications inside Ethereum, which helps 
fuel many initial coin offerings and enables Smart Contracts and Decentralized Applications (DApps) to 
be improved with no obstacles, scams, control, or intervention from an intermediary.  
 
Tether (USDT) was the first cryptocurrency marketed as a "stablecoin," a fiat-collateralized stablecoin. 
Launched in 2014, Tether describes itself as a blockchain-enabled platform designed to facilitate the use 
of fiat currencies digitally. The value of the Tether is pegged to a fiat currency (the U.S. dollar). Like 
other stablecoins, Tether is designed to offer stability, transparency, and lower transaction charges to 
users. Tether is not a speculative investment like some cryptocurrencies, but rather it can be used by 
investors who want to avoid the extreme volatility of the crypto market. As of February 2021, 57% of 
Bitcoin trading was conducted using Tethers. Tether allegedly maintains a 1:1 value with the dollar. 
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Although this claim has come under some scrutiny, there is no guarantee provided by Tether, Ltd. for 
any redemption of tethers; i.e., tethers cannot be exchanged for U.S. dollars. Effectively, this 
cryptocurrency allows individuals to utilize a blockchain network and related technologies to transact in 
traditional currencies while minimizing the volatility and complexity. 
 
Binance Coin (BNB) is one of the world’s biggest cryptocurrency exchanges. It is a cryptocurrency 
token that was created to be used as a medium of exchange on Binance. It was initially built on the 
Ethereum blockchain, but now lives on Binance’s own blockchain platform. BNB was created as a 
utility token in 2017 that allowed traders to get discounts on trading fees on Binance, but now it can also 
be used for payments, to book travel, for entertainment, online services, and even financial services. 
BNB was created with a maximum of 200 million tokens, about half of which were made available to 
investors during its ICO. Every quarter, Binance buys back and then "burns," or permanently destroys, 
some of the coins it holds to drive demand. 
 
USD (USDC) is a stablecoin that runs on the Ethereum blockchain and several others. It is pegged to the 
U.S. dollar. Like Tether (USDT), a USDC is worth one U.S. Some investors believe that USDC is more 
transparent than the Tether stablecoin as it is monitored by the American arm of Grant Thornton, LLC, a 
global accounting firm. On March 29, 2021, Visa announced the use of USDC to settle transactions on 
its payment network. As of June 2021, there were 24.1 billion USDC in circulation.  
 
According to the unique characteristics of the top five cryptocurrencies described above, it implies that it 
should assign different models within the ARCH family to particular cryptocurrencies for the best 
explanation of their volatilities. Therefore, in the following, the empirical results relating to the ARCH 
family model identification will be presented. Among the findings from previous works on model 
identification, some of them discovered that, e.g., the standard GARCH models could yield 
incorrect predictions of Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) and that they could be 
improved by using Markov-Switching GARCH models (Caporale & Zekokh, 2019); The EGARCH 
model is the best fitted model for Ethereum, Zcash, and Neo. However, the PARCH model is the best 
fitted model for Ripple, while for Litecoin, Dash, and Dogecoin, it depends on the selected distribution 
and information criterion  (Cicvarić, 2020), The volatility of Bitcoin is best explained by the GARCH 
(1,1) model (Teker & Teker, 2020); The ARCH and GARCH models can be used to forecast the 
volatility of the cryptocurrency market (Almansour et al., 2021); The non-parametric GARCH model 
can improve the forecasting accuracy of Bitcoin return volatility (Mestiri, 2021), The TARCH and 
EGARCH models are the proper models to estimate the returns and volatility of Bitcoin (Wang, 2021); 
The PARCHmodel is the best model for Bitcoin and Litecoin, the TARCH model is the best for 
Ethereum, Ripple, and Litecoin, and the EGARCH model is for Tether (Nur & Dewangkara, 2021). 

 

III. METHODOLOGY 
It is accepted that the autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) family model can be used to 
justify the volatility of price and return in the financial market (Cicvarić, 2020). This model enables the 
analysists to trace the patterns of market fluctuation (N. A. Kyriazis, 2021) and it also supports the study 
of cryptocurrencies because it is designed to evaluate heteroscedasticity in periods of large alterations in 
the markets, which is a major attribute of the cryptocurrency market (Ν. A. Kyriazis et al., 2019). To 
understand how the model within the ARCH family was formed for this study, this section will provide a 
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brief overview of four models (Dritsaki, 2017): (Santillán Salgado et al., 2019): (Duru et al., 2022) using 
in this work. The detail of each model is as follows.    
 
The ARCH model was suggested by Engle in 1982. This model is a statistical technique that describes 
the variance of the current error term. It is appropriate when the error variance in a time series follows an 
AR model and is commonly applied in modeling financial time series that exhibit time-varying volatility 
and volatility clustering. It is the first model of conditional autoregressive to heteroscedasticity of error 
variations. When the conditional variances are stated as a function of the squares of previous shocks, 
ARCH (q) can be mathematically stated as follows: 
 

2 2 2

0 1 1 2 2 ...t t t q t qh ,                                                                                 (1) 

 
where q  is the number of lags. 0 0 and 0,  1,...,i i q . This implies that the conditional variance 

depends on previously squared residuals and needs to be non-negative. When 0i , th equals a 
constant and under this condition, conditional variance is homoscedastic.  
 
The GARCH (p, q) model permits the conditional variance at time t to rely on a constant, past shocks, 
and past variances. The p and q in a GARCH (p, q) model denote the GARCH element and the ARCH 
element, respectively. The specification of the GARCH (p, q) process is as follows: 
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Where p  is the number of lags. 0j . 1t  is an ARCH term that represents a previous shock or 

innovation.. 1th  is a GARCH term, which represents the past forecasted conditional variance. 
 
The EGARCH Model controls asymmetry in financial data. Even if the estimated coefficients are 
negative, the logarithmic characteristics of the EGARCH model guarantee that the conditional variance 
is positive. The expression of the conditional variance for an EGARCH model is stated as follows: 
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The TARCH model uses a piecewise equation for the conditional standard deviation to permit 
asymmetry in the conditional variance. The TARCH model is mathematically defined as: 
 

2 2

0
1 1 1

p q n

t i t j i t i i t k t k
j i k

h h h .                                                                        (4)  

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 78 Sofia, Bulgaria



To estimate the model, this work obtained the 90 periods of daily time series data ranking from 
11/1/2021 to 1/29/2022 from Yahoo Finance. 

 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 
In the following, the results of the analysis will be presented. Let’s begin with the descriptive statistics 
presented in Fig. 1 and TABLE 1. 
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Fig. 1. The dynamics of the top five cryptocurrencies. 
Source: Author’ presentation   

 
TABLE 1. Descriptive Statistics. 

Statistics BTC ETH USDT BNB USDC 
 Mean -0.0047 -0.0047 -7E-07 -0.0023  5E-06 
 Median -0.0024 -0.0068 -5E-05 -0.0031  4E-05 
 Maximum  0.0669  0.0744  0.0015  0.0926  0.0020 
 Minimum -0.1038 -0.1476 -0.0016 -0.1293 -0.0019 
 Std. Dev.  0.0302  0.0387  0.0006  0.0402  0.0007 
 Skewness -0.5744 -0.5362 -0.0439 -0.0839  0.0631 
 Kurtosis  3.7537  3.9507  3.1789  3.3916  3.6143 
 Jarque-Bera  7.0795  7.7033  0.1490  0.6810  1.4750 
 Probability  0.0290  0.0212  0.9281  0.7113  0.4782 
 Sum -0.4318 -0.4307 -6E-05 -0.2137  0.0005 
 SumSq.Dev.  0.0816  0.1337  3E-05  0.1444  4E-05 
 Observations  90  90  90  90  90 

       Source: Author’s calculation.   
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The stationary of the data is tested and the results are reported in TABLE 2. The movements of the 
residuals from the very simple regression models which assume the constant as the only dependent 
variable are expressed in Fig. 2. 

 
TABLE 2. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests 

test stat. BTC ETH USDT BNB USDC 
t-Stat. -8.3466 -8.7786 -7.5980 -9.2651 -9.4471 
Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

            Source: Author’s calculation.   
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Fig. 2. Dynamics of 
residuals of the top five 
returns of cryptocurrencies  
Source: Author’s 
presentation   

 
 

Next, the ARCH effect is presented in TABLE 3. 
 

TABLE 3. Heteroskedasticity Test 
Stat. BTC ETH USDT BNB USDC 
F-stat. 0.4948 0.0136 14.221 1.8337 12.148 
Prob. F(1,1121) 0.4837 0.9073 0.0003 0.1792 0.0008 
Obs*R-squared 0.5033 0.0139 12.504 1.8371 10.904 
Prob.Chi-Sq.(1) 0.4780 0.9060 0.0004 0.1753 0.0010 

         Source: Author’s calculation. 
 
TABLE 3 indicates that within 90 periods of observations, only two cryptocurrencies, USDT and 
USDC, have an ARCH effect. This indicates that the other three cryptocurrencies' memories may rely on 
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the longer term of series data that is not covered in this work. Thus, in the next presentation, this work 
will focus on these two currencies. 
 
The models for USDT and USDC are selected based on the AIC, SIC, and HQC criteria such that the 
lowest value is the best model. The results are presented in TABLE 4 and 5. 

 
TABLE 4. The model selected for USDT 

Stat. ARCH(1) GARCH(1,1) TARCH(1,1) EGARCH(1,1) 
AIC -12.03066 -12.25613 -12.25744 -12.26123 
SIC -11.94734 -12.14503 -12.11856 -12.12235 
HQC -11.99706 -12.21133 -12.20143 -12.20522 

       Source: Author’s calculation. 
 

TABLE 5. The model selected for USDC 
Stat. ARCH(1) GARCH(1,1) TARCH(1,1) EGARCH(1,1) 
AIC -11.68560 -11.65201 -11.63178 -11.69736 
SIC -11.60228 -11.54091 -11.49290 -11.55848 
HQC -11.65200 -11.60721 -11.57577 -11.64135 

       Source: Author’s calculation. 
 
Although AIC, SIC, and HQC indicate that ARCH (1) is the best model for USDC, other properties of 
the model show that EGARCH (1,1) is an appropriate model.  
 
Lastly, the properties of the model will be investigated, i.e., serial correlation, ARCH effect, and normal 
distribution of residuals. The null hypothesis for each property is as follows: Null: There is no serial 
correlation in the residual; Null: there is no ARCH; and Null: Residual are normally distributed.  
 
The tested results of USDT and USTC are presented, respectively, as follows: 

 
TABLE 6. Serial correlation of USDT in the GARCH model 

Autocorr. Partial Corr.  AC PAC Q-Stat Prob* 
      .*|.     |       .*|.     | 1 -0.076 -0.076 0.5357 0.464 
      .*|.     |       .*|.     | 2 -0.140 -0.147 2.3920 0.302 
. . . . . . . 
      . |*     |       . |.     | 23 0.086 0.070 16.999 0.809 
      .*|.     |       .*|.     | 24 -0.118 -0.139 18.750 0.765 

        Source: Author’s calculation. 
 

TABLE 7. Heteroskedasticity Test (ARCH test) of USDT 
F-stat. 0.508845     Prob. F(1,87) 0.4775 
Obs*R-squared 0.517516     Prob. Chi-Square(1) 0.4719 

        Source: Author’s calculation. 
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      Fig. 3. Normallity test of residual in USDT 
                              Source: Author’s presentation   
 
TABLE 6, TABLE 7, and Fig. 3 showed that there was no serial correlation, no ARCH effect, and that 
the residuals were normally distributed in USTD, which satisfied the model specification. Hence, 
GARCG (1,1) is the proper model for explaining USDT's return volatility. 
   

TABLE 8. Serial correlation of USDC in the EGARCH model 
Autocorr. Partial Corr.  AC   PAC  Q-Stat  Prob* 
      . |.     |       . |.     | 1 0.013 0.013 0.0166 0.897 
      . |.     |       . |.     | 2 -0.026 -0.026 0.0814 0.960 
. . . . . . . 
      . |.     |       . |.     | 23 0.000 -0.013 40.386 0.014 
      . |.     |       .*|.     | 24 -0.058 -0.071 40.807 0.017 

       Source: Author’s calculation. 
 

TABLE 9. Heteroskedasticity Test (ARCH test) of USDC 
F-stat. 0.015625     Prob. F(1,87) 0.9008 
Obs*R-squared 0.015982     Prob. Chi-Square(1) 0.8994 

       Source: Author’s calculation. 
 
Likewise, the properties of the model for USDC showed that there was no serial correlation, no ARCH 
effect, and normally distributed residuals, as represented by TABLE 8, TABLE 9, and Fig. 4, which 
satisfy the model specification. Hence, EGARCH (1,1) is the proper model for explaining USDC's return 
volatility. 
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          Fig. 4. Normallity test of residual in USDC 
                    Source: Author’s presentation   
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Lastly, the forecasts of USDT and USDD volatilities are shown in Fig. 5 and Fig. 6. show that USDT 
will rise while USDC will fall for 1/30/2022. 
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Fig. 5. Forecast of USDT’ volatility.  
            Source: Author’s presentation. 
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Fig. 6. Forecast of USDC’ volatility.  

             Source: Author’s presentation. 
 
 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 83 Sofia, Bulgaria



V. CONCLUSION 
Cryptocurrency attracts investors' attention because it challenges them with the volatility that has the 
potential to provide an abnormal return. However, to gain such a return, investors need to learn the risk 
characteristics of this currency. One method that is accepted to explain the volatility of cryptocurrency 
returns is the ARCH family method, which allows analysts to identify the model that best explains the 
risk dynamics of a particular cryptocurrency for the benefit of an investment decision. For this reason, 
this work is designed to identify the model that is fit to explain the volatility of the top five 
cryptocurrencies within the time limit of 90 periods. The results show that identifying the ARCH effect in 
three cryptocurrencies, namely Bitcoin, Ethereum, and Binance Coin, using only 90 periods of time series 
data is impossible. As a result, the ARCH family is insufficient to explain the volatility in such a short 
time span for some cryptocurrencies. However, the two stable coins’ volatility can be explained in this 
period by ARCH family model, i.e., GARCH (1,1) and EGARCH (1,1). Nevertheless, these models can 
only forecast into one next period. Hence, the suggestion is that investors interested in investing in 
cryptocurrencies need to spend their time watching the movement of these types of currencies to reduce 
risk and make the highest return. 
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ABSTRACT 
Although business efficiency and productivity are important issues for private agents because 
they affect cost, revenue, and profit, they are also important to public agents. In the public 
sphere, the major concern is the efficiency and productivity in utilizing national resources for 
producing the target outputs. Thus, searching for ways to succeed at the highest level of 
efficiency and productivity becomes an important agenda. To provide an idea for public agents 
about their level of efficiency and productivity at the macro level, this work applies the Data 
Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index techniques to measure those levels. 
The index that is assigned as the output is gross domestic product, and the indexes that are 
assigned as the resources include domestic credit provision, the number of workforce, gross 
capital formation, the number of population, commercial bank branches, foreign direct 
investment, government consumption expenditure, and patent applications of residents. The data 
used in this study is from Thailand and was obtained for the World Bank database in the period 
of 2007 to 2019. The analysis results reveal that under the constant returns to scale assumption, 
Thailand has seven years of performing at full efficiency in generating GDP. However, under the 
variable returns to scale assumption, only year 2015 generates GDP inefficiently. In the cast of 
productivity, it was found that productivity in Thailand oscillated in a decreasing manner. Thus, 
the recommendations are to design policies that improve knowledge, management approaches, 
techniques, and technologies that improve the utilization levels of the assigned resources. 
 
Keywords: Data Envelopment Analysis, Malmquist Productivity Index, Thailand 
 

1. INTRODUCTION 

Efficiency and productivity are two issues of interest for both private and public agents. This 
issue is of private agents’ interest because it relates to their cost, revenue, and profit. An increase 
in efficiency can bring them the cost reduction and profit improvement that benefit their business 
operations. Public agents pay attention to these issues because they are expected to use public 
resources to produce public goods and services efficiently and effectively. Therefore, to indicate 
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their improvement in efficiency and productivity, they need to have appropriate techniques, and 
the two most prevalently recognized techniques used for this purpose are Data Envelopment 
Analysis and the Malmquist Productivity Index. In general, these techniques are used to extract 
the levels of efficiency and productivity from the relationship between costs, prices, inputs, and 
outputs of the production unit or production sector, which should be recognized as a micro-level 
unit of measurement. These techniques can be used to evaluate, e.g., banking system productivity 
(Khaksar & Malakoutian, 2020), technical efficiency in crop production (Sharma & Sekhon, 
2021), and health system technical efficiency (Barasa et al., 2021). However, the concept of 
these techniques should be extended to the macro level of measurement as this level also 
involves some kind of input and output that can satisfy the measurement process. Thus, this work 
is designed to extend the application of Data Envelopment Analysis and Malmquist Productivity 
Index to this macro level. 
 
To do an application, this work regards national income as an output that the country needs to 
generate and some macro level indexes as inputs or resources. The objective of the country is to 
maximize the level of such income within the limitations of its resources. Thus, to be maximized, 
it needs to have appropriate management approaches, techniques, and technologies. However, all 
of these may be varied over time and thus affect the country’s efficiency and productivity level. 
 
An application objective of this work will be conducted by using the data of Thailand, and it will 
be managed in the following sequence: The next section will review some literature to gain an 
idea of indexes that are recognized as the resources of Thailand to be utilized for generating 
national income, proxied by gross domestic product (GDP). Then the concepts of Data 
Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index will be presented. After that, the 
results of the analysis and policy recommendations will be discussed. 

 

2. LITERATURE REVIEWS 
Regarding the production possibility frontier, countries can increase their output as much as their 
inputs, technologies, and other available resources support. Based on this concept, this work uses 
some indexes to reflect country competitiveness as the resources for producing the growth of 
output within the countries, namely, domestic credit provision (DCP), number of workforce 
(WSW), gross capital formation (GCF), number of population (POP), commercial bank branches 
(CBB), foreign direct investment (FDI), government consumption expenditure (GCE), and patent 
applications of residents (PAR). These indexes are regarded as resources because their quantity 
is linked to the growth of countries’ production and service outputs, proxied by gross domestic 
product (GDP) in this work; i.e., when these indexes grow, GDP often is the result. The 
empirical evidence of the linkage between GDP and these assumed-resource-type-indices is as 
follows: 
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Empirical studies on the relationship between credit provided and economic growth indicate that 
a poor provision of infrastructure, especially the financing of service and production sectors, 
could be a main factor of slow growth. In the long-run, there is a relationship between real Gross 
Domestic Product and total bank credit facilities for all sectors, i.e., banking with different 
sectors has played a positive role in enhancing economic growth (Ananzeh, 2016); Financial 
inclusion is the expansion of financial systems, financial services, or financial products to make 
them easier to use in society. It has a positive effect on economic growth and is strong in low-
income countries (Van et al., 2021). There is an inverted U-shaped relationship observed 
between domestic credit to the private sector and economic growth in the long-run. This 
indicates that beyond a certain threshold, domestic credit to the private sector has a negative 
effect on economic growth in developing countries in the long-run (Sahu, 2021); Domestic credit 
to the private sector has a positive and significant impact on GDP. It tends to have a positive 
impact due to its effectiveness in stimulating investment, which has led to the expansion of 
businesses and economic activities, which in turn has created room for output, employment, and 
the growth of the economy (Duramany-Lakkoh et al., 2022). 
 
Empirical studies in the relationship between workforce and economic growth indicate that gross 
capital formation growth and labour force participation rate have significant positive impact on 
economic growth but the rate of unemployment has no significant impact on the economic 
growth. The countries need to have a sufficient supply of labor for economic growth and 
development. Also, they need to promote the creativity of the large labor force by properly 
investing in their education and enhancing female labor force participation to spur the country’s 
economic growth (Jafrin et al., 2021); Despite having a huge labour market and abundant natural 
resources, some regions are underdeveloped because their productivities on many fronts are very 
low. Expanding work participation, particularly among women, will contribute to better 
economic performance. Workforce participation with sufficient capability is an essential input 
for the development of modern industrial and service sectors and is an integral part of the overall 
development of the economy (Mawkhlieng & Algur, 2021). 
 
Empirical studies on the relationship between capital formation and economic growth indicate 
that domestic gross fixed capital formation, which acts as the labor-absorbing capability of a 
country, positively influences gross regional domestic product growth. The population with a 
large workforce, which indicates the potential for productive businesses to produce goods and 
services, has a significant and positive effect on the gross regional domestic product (Afiat et al., 
2021); There is cointegration among the variables used, and energy use, trade, capital, labour, 
foreign direct investment, and human capital development have positive and significant impacts 
on economic growth in the long run. A bidirectional causality between economic growth and 
capital and labour is also found (Rahman & Alam, 2021). 
 
Empirical studies on the relationship between population and economic growth indicate that 
population dynamics, i.e., demographic composition, population size, have both direct and 
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indirect effects on economic growth. However, if a large number of the population are not part of 
the workforce, it can cause a decline in long-term economic development. Thus, it is necessary 
for the government to control population dynamics at an appropriate level to foster economic 
development (Juma Maket, 2021); population growth, trade openness, exchange rates, and 
investment partially have a significant effect, while inflation has no significant effect on 
economic growth. population growth, trade openness, inflation, exchange rates and investment 
simultaneously have a significant effect on the economic growth (Muharromy & Auwalin, 
2021); There is positive relationship between population and economic growth (Meer Jan ,Sana 
ullah ,Mobeen Ahmed, 2021); Unemployment and population growth have a long run negative 
impact on economic growth (Lubbock et al., 2022). 
 
Empirical studies on the relationship between commercial banks and economic growth indicate 
that small banks, which provide more channels for financial access, can improve local economic 
development and will have an impact on economic growth in regions, especially, in less 
developed regions (Hakenes et al., 2014); Financial inclusion is proxied by the number of ATMs, 
bank branches, credit deposit ratio and various schemes associated with the progress and 
development of the economy. There is a positive and significant impact of the number of bank 
branches and the credit deposit ratio of banks on the GDP of the country. Whereas, ATMs 
growth rate has been shown to have a statistically insignificant impact on GDP (Sami, 2017); 
The Islamic banking financial inclusion indicate a significant influence on economic growth; 
High financial literacy can increase financial inclusion and have an impact on economic growth 
(Adzimatinur & Manalu, 2021); Digital financial inclusion, which includes breadth of coverage, 
depth of usage, and level of digitalization, promotes economic growth (Ahmad et al., 2021) 
(Ahmad et al., 2021); Bank branches, as a part of the banking sector development, have a 
positive significant relationship with economic growth (Rushchyshyn et al., 2021). 
 
Empirical studies on the relationship between foreign direct investment and economic growth 
indicate that FDI inflows can have both significant and insignificant positive impacts on 
economic growth in the long run and in the short run, depending on development status. Also, 
natural resource-rich countries grow at a faster rate, and countries with relatively more 
democratic governments experience rapid economic growth in the long-run (Sahu, 2021); 
Foreign investment is one of the key elements to promoting economic development. However, 
the benefits of these foreign capital inflows are not automatic, they depend on some domestic 
factors in the host countries, e.g., the quality of institutions reflected by political stability, the 
quality of the legal system (the rule of law), and the reduction of corruption. The relationship 
between FDI and economic growth is nonlinear. The growth-enhancing effect of FDI appears 
only in countries that have reached a certain level of institutional development, below this level, 
FDI has either a negative or null effect on economic growth (Yeboua, 2021); There is a 
unidirectional causality from economic growth to FDI, i.e., FDI inflows are attracted by strong 
economic growth(Odhiambo, 2021);  The impact of FDI inflow is not identical for each country. 
The inflow ratio depends upon the host country's policies, institutional settings, and absorption 
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level. Similarly, the impact of FDI depends upon the amount and type of FDI inflow (Liang et 
al., 2021). 
 
Empirical studies on the relationship between government consumption expenditure and 
economic growth indicate that there exists a co integration relationship among the real GCP per 
capita and public investment, government consumption, quality of governance and institutions, 
electricity infrastructure, and human capital stock (Naftaly, 2021); Public spending directed 
toward production infrastructure will affect the private sector positively and economic growth 
will be indirectly positively affected. In addition, public spending on capital will have a high 
impact on economic growth. There is bidirectional causality between growth and spending 
policies, i.e., government expenditures caused economic growth and economic growth caused 
government expenditure (Gurdal et al., 2021); Some countries follow counter-cyclical policies in 
terms of government final consumption expenditure. Resource-rich countries, having sovereign 
wealth funds, tend to implement counter-cyclical fiscal policies (Yorulmaz & Kaptan, 2022). 
This should imply a negative relationship between government expenditure and growth. 
 
Empirical studies on the relationship between Patent applications and economic growth indicate 
that the long-term effects of formal standards codify knowledge,  which often allow the 
exploitation of economies of scale and positive network externalities, and patents, which secure 
the proprietary rights and a temporary monopoly on the market, on economic growth. 
Standardization has a significantly positive effect on long-term economic growth. Those 
standards may possibly trigger economic growth by facilitating the exchange of knowledge. 
Patents seem to have no clear effect on economic growth although some works indicate a 
positive effect of patents on economic growth (Blind et al., 2021); Patents have a statistically 
significantly positive effect on economic growth. They confirm that increased patent 
registrations will generate economic growth. Thus, it is essential to take policies to accelerate 
technological innovation to achieve long-run economic growth. Therefore, it is essential to find 
ways to improve innovation infrastructure, including the patent system (Mabrouki, 2022). 
 

3. METHODOLOGY  
This work uses the techniques of Data Envelopment Analysis and the Malmquist Productivity 
Index to capture the level of efficiency and productivity evolution in Thailand. The details of 
these two techniques are as follows. 
 
 

3.1 Data Envelopment Analysis 
 
DEA (Ferraz et al., 2018) (Ahmed et al., 2019) (Wang et al., 2021) was developed by Charnes et 
al. (1978). This method aims to measure the productive efficiency of a set of DMUs through the 
empirical construction of a piecewise linear frontier. It calculates technical efficiency by solving 
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a nonlinear programming system of the decision-making units (DMUs). DEA is used to identify 
an efficiency frontier and the distance of each decision-making unit (DMU) to the frontier. One 
type of DEA model, developed by Charnes, Cooper and Rhodes (CCR), assumes that production 
has constant returns to scale (CRS). On the other hand, model proposed by Banker, Charnes 
and Cooper (BCC) assumes that production has variable returns to scale (VRS) implying an 
increase in the input will result in either an increase or a decrease in the output. The scale 
efficiency will indicate whether DMUs are operating at their optimal sizes or not. To get the 
concept of DEA, let define:  
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where 00 1E   is an efficiency score such that 1 imply maximum technical efficiency. The 
linear programming of output and input oriented DEA based on Constant returns to scale (CRS) 
and Variable returns to scale (VRS) can be, respectively, represented as follows:  
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Variable returns to scale (VRS): Output oriented 
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where ix , 1,2,...,i N , represents the amount of input i  of K DMUs, iy , 1,2,...,j J ,  

represents the amount of output j  of K DMUs; ikx , 1,2,...,k K , represents the amount of input 

i  of DMU k ; jky  represents the amount of output j  of DMU k ; i  = it  represents the weight 

of input i ; j = jtu represents the weight of output j , being 
1

i ii
t x  ; w  represents the 

scale factor.  is a parameter to force the variables to be positive  
 

3.2 Malmquist Productivity Index 
The Malmquist index is demarcated using distance function. This function include of two kinds, 
i.e., the input distance function which depicts the production technology that reduces the input 
vector for a given output vector and the output distance which depicts the production technology 
that increases the output vector for a given input vector. To have an idea of output distance 
function(Coelli et al., 1998) (Zrelli et al., 2020), let define  
 

: , 1,...,tP t Tt t tx y x ,                                                                                             (4) 

 
where t tP x is the output possibility set is, ty  is the set of output vector, tx  denote the set of 

input vector. Then we can define the distance function as follows:  
 

, min 0,1 :t tyD x y P x ,                                                                            (5) 

 
where , 1tD x y  and λ is weight. 

 
This index can be used to measures total factor productivity (TFP) change between any particular 
two periods. In the case of output orient MPI, MPI is given by: 

,                                                (6) 
 
where , 1 1 1, , , 1t t t t t t

OM x x y y  indicates the productivity improvement as the result of 

technology change. The first ratio signifies the MPI in period t that expresses the efficiency 
change that measure the change of productivity from period t to period t + 1 using period t 
technology as reference. It reflects an ability to utilize the technology at particular time. 
However, the second ratio represents MPI in period t+1 which measures productivity change 
from period t to time t+1 using time t + 1 technology as a reference. These two terms express 
MPI as geometric mean.  
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By assuming constant returns-to-scale, we can calculate these four distance functions between 
period t and t + 1 as follows:  
 

1
1 1 1 1 1 2

, 1 1 1
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, , ,
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t t t t t t
O Ot t t t t t

O t t t t t t
O O
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where ity , 1,...,i N , is the 1M vector of output, itx is the 1K vector of input, tY is, is the 

M N vector of output and, tX is the K N vector of input, λ is 1N vector of weights, and  is 
a scalar indicating the technical efficiency score.  
 
The MPI is performed to evaluate the relative technical efficiency of each country in maximizing 
outcomes. This MPI can be evaluated with either assumption of constant and variable returns to 
scale. However, variable return to scale output‐oriented model is assumed in the analysis of a 
cross‐sectional study with heterogeneity in characteristic of the studied units. Analytically, a 
DMU could be better than it was in the successive periods with MPI score greater than unity, that 
is, it becomes more efficient in producing output. This means frontier productivity shifts 
outward, which may be a result of utilizing fewer inputs or technical progress within or 
emanating from outside the system. Conversely, a DMU could experience productivity regress 
when the MPI score is less than unity, that is, it becomes inefficient or worse off in producing 
output. This may be, as a result of an increase in inputs without a corresponding rise in output. 
Similarly, a DMU may experience productivity stagnation over a given time frame with a unit 
score of MPI (Shailender et al., 2021) 
  
In this work, the output orientation is chosen because Thailand needs to utilize the resources in 
an efficient manner to be perceived as a competitive country in the competitive world 
environment (Wahyudi & Azizah, 2018). To conduct the analysis, data for Thailand were 
gathered from 2007 to 2019. 
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
The technical efficiency calculated based on the constant returns to scale (CRS) assumption for 
the years 2007 to 2019 was shown in Table 1. It shows that in the years 2010, 2011, 2013, 2016, 
2017, 2018, and 2019, Thailand performs efficiently on the frontier, while the other 6 years 
perform inefficiently, reflected by the score ranging between 0.717 and 0.787. As these technical 
efficiency scores are computed under the output-oriented approach, the inefficient years can 
increase their GDP by trying to utilize the rest of the inputs shown in Table 2. To make an 
improvement, the inefficient years can use the years in the peers’ column as a benchmark. 
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     Table 1: Technical efficiency of CRS in 2007-2019 
Years  

 
peers 

2007 0.717 2018, 2019, 
2010 

2008 0.779 2018 
2009 0.750 2010, 2018 
2010           1.000    
2011           1.000    
2012           0.763  2018 
2013           1.000    
2014           0.787  2017, 2019 
2015           0.767  2019, 2018 
2016           1.000    
2017           1.000    
2018           1.000    
2019           1.000    

    Source: Authors’ calculation  
 
Table 2: Slacks of CRS in 2007-2019 
Years Output 

Slacks 
Input Slacks 
 

    DCP GCF POP CBB FDI GCE PAR WSW 
2007 0 877.245 13.508 5.16 11.943 0 0 0.799 0 
2008 0 161.944 0 9.767 15.399 216.129 647.062 1.73 1.029 
2009 0 0 0 0.74 11.705 550.658 516.501 1.628 0.053 
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 582.657 0 4.459 2.405 434.326 543.986 0.727 0.808 
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2014 0 252.456 4.125 1.353 1.472 0 94.426 1.437 0 
2015 0 169.798 14.218 0 3.732 166.227 0 1.981 1.101 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Source: Authors’ calculation  
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The technical efficiency calculated based on the variable returns to scale (VRS) assumption for 
the years 2007 to 2019 was shown in Table 3. It shows that most of the years, Thailand performs 
efficiently on the frontier, while only in 2015 did Thailand perform inefficiently, as reflected by 
the score of 0.897. Similarly, inefficient year 2015 can increase their GDP by trying to utilize the 
rest of the inputs shown in Table 4. In the case of scale efficiency, it is shown that all of the years 
perform under the increasing returns to scale (IRS), which implies that they have a relatively 
small size of operation compared with the optimal size. 
 
Table 3: Technical efficiency of VRS in 2007-2019 
Years   

 
scale Return 

to 
Scale 

peers 

2007    0.717    1.000     0.717   irs    
2008    0.779    1.000     0.779   irs   
2009    0.750    1.000     0.750   irs   
2010    1.000    1.000     1.000      
2011    1.000    1.000     1.000      
2012    0.763    1.000     0.763   irs   
2013    1.000    1.000     1.000      
2014    0.787    1.000     0.787   irs    
2015    0.767     0.897     0.855   irs  2019, 2009, 2017, 2010, 

2016 
2016    1.000    1.000     1.000      
2017    1.000    1.000     1.000      
2018    1.000    1.000     1.000      
2019    1.000    1.000     1.000      
Source: Authors’ calculation  
 
Table 4: Slacks of VRS in 2007-2019 
Years Output 

Slacks 
Input Slacks 
 

    DCP GCF POP CBB FDI GCE PAR WSW 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 142.872 11.489 0 0 0 0 0.957 0.782 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Source: Authors’ calculation  
 
The change in productivity will be presented in the following. The changes in TFP can be 
decomposed into technical efficiency changes and technological changes. The technical 
efficiency change represents improvements in efficiency due to improved operations, 
management, and returns to scale, which increase the ability to use a given input to produce a 
maximum level of output. This efficiency change index, with a value above 1, will suggest that 
the technical efficiency has improved. Technological change is a source of productivity change 
that shifts the production frontier. Technological change occurs due to improvements in 
technology used in production and service processes. This index with a value above 1 will 
suggest technological progress while a value less than 1 suggests technological regress. 
 
It is indicated from Table 5 that in the year 2010, Thailand had the highest level of productivity 
in generating GDP. Also observe that the levels of productivity oscillate in a decreasing manner 
within the study interval. 
 

Table 5: Total factor productivity change of Thailand between 2008 and 2019 
Year Technical change Technological 

change 
Total factor 
productivity 
change 

2008 1 0.409 0.409 
2009 1 1.044 1.044 
2010 1 4.421 4.421 
2011 1 0.291 0.291 
2012 1 0.625 0.625 
2013 1 2.198 2.198 
2014 1 0.461 0.461 
2015 1 0.94 0.94 
2016 1 1.104 1.104 
2017 1 1.334 1.334 
2018 1 0.988 0.988 
2019 1 0.621 0.621 

Source: Authors’ calculation  
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Figure 1: technical efficiency change, Technological change, and TFP change of 
Thailand between 2008 and 2019 
Source: Authors’ presentation  

 

5. POLICY RECOMMENDATION 
According to the evidence of slacks and a decline in productivity in generating GDP, the policies 
to deal with this declination should include policies that improve knowledge, management 
approaches, techniques, and technologies that improve the utilization levels of domestic credit, 
e.g., knowledge and skill in utilizing funds; workforce, e.g., knowledge and skill in working; 
capital, e.g., knowledge and skill in utilizing capital;  population, e.g., knowledge and skill in 
creating income; commercial bank, e.g., knowledge and skill in accessing bank services; foreign 
direct investment, e.g., knowledge and skill in utilizing funds from foreign countries; 
government expenditure, e.g., knowledge and skill in utilizing government budget; and patent, 
e.g., knowledge and skill in creating value add from such patent. 
 

6. CONCLUSION 
This work presents an idea of measuring efficiency and productivity in the public sphere at the 
macro level of Thailand. The measuring techniques of Data Envelopment Analysis and 
Malmquist Productivity Index techniques are employed with the data of Thailand ranking from 
2007 to 2019 obtained from the World Bank database. The index that is assigned as the output is 
gross domestic product, and the indexes that are assigned as the resources include domestic 
credit provision, the number of workforce, gross capital formation, the number of population, 
commercial bank branches, foreign direct investment, government consumption expenditure, and 
patent applications of residents. The results reveal that under the constant returns to scale 
assumption, in the years 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, and 2019, Thailand performs 
efficiently on the frontier. However, under the variable returns to scale assumption, only in 2015 
does Thailand generate GDP inefficiently. In the cast of productivity, it was found that Thailand 
had the highest level of productivity in generating GDP productivity in 2010, but the level of 
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productivity oscillated in a decreasing manner. Thus the recommendations are to design policies 
that improve knowledge, management approaches, techniques, and technologies that improve the 
utilization of domestic credit, workforce, capital, population, commercial banks, foreign direct 
investment, government expenditure, and patents. 
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ÖZET  

Gıdalarda doğal olarak bulunan ve beslenme yoluyla alınan biyoaktif bileşenlerin gerek 

hastalıklarının tedavisinde gerekse hastalıklardan korunmadaki rolleri son yıllarda üzerinde 

önemle durulan konulardandır. Tüm dünyada insan sağlığı açısından önemli biyoaktif 

bileşenleri içeren ve yüksek antioksidan aktiviteye sahip meyvelere ve bu meyvelerden 

üretilen ürünlere olan ilgi gittikçe artmaktadır. Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) 

meyveleri zengin besin içerikleri yanında yüksek antioksidan aktiviteye sahip olmaları 

sebebiyle fonksiyonel gıda üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bazı Trabzon hurması çeşitleri 

önemli biyoaktif bileşenlere sahip olan çekirdeklere sahiptir. Ancak bu çekirdekler genellikle 

atık olarak görülmekte ve gıda endüstrisinde kullanım olanakları üzerinde yeterince 

durulmamaktadır. Bu çalışmada Fuyu çeşidi Trabzon hurmalarının içerdiği çekirdeklerin 

protein, yağ, karbonhidrat, ham lif, toplam fenolik madde, toplam flavanoid içerikleri ve 

antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Trabzon hurması çekirdeklerinin 

önemli bir karbonhidrat (%76,22) ve diyet lif kaynağı (%5,21) olmalarının yanında yüksek 

toplam fenolik madde içeriğine (1262,06 GAE mg/g) ve antioksidan aktiviteye (87,21 

%inhibisyon) sahip olduğu belirlenmiştir. Fenolik bileşikler antioksidan olmalarının yanı sıra 

antimikrobiyal özellik göstermeleri açısından da önemlidir ve bu özellikleri ile farmakolojide 

de kullanım alanı bulmaktadır. Elde edilen bulgular, Trabzon hurması çekirdeklerinin 

fonksiyonel gıda üretimi için önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra kozmetik ve 

farmasötik formülasyonlarında da kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Böylece bir gıda 

atığına geri dönüşüm imkanı sağlanırken, kullanıldığı ürünlere fonksiyonel özellik 

kazandırılmış olacaktır. Gelecek çalışmalar Trabzon hurması çekirdeği içeren ürünlerin sağlık 

üzerine olumlu etkilerini kanıtlamaya yönelik olarak planlanmalıdır. 
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ABSTRACT  

The role of bioactive compounds found naturally in foods and taken through nutrition, both in 

the treatment of diseases and in the prevention of diseases, has been one of the important 

issues that have been emphasized in recent years. All over the world, interest in fruits 

containing bioactive components important for human health and having high antioxidant 

activity and products produced from these fruits are increasing. Trabzon persimmon 

(Diospyros kaki L.) fruits have an important place in functional food production due to their 

rich nutritional content and high antioxidant activity. Some Trabzon persimmon cultivars 

have seeds with important bioactive components. However, these seeds are generally seen as 

waste and the possibilities of use in the food industry are not emphasized enough. In this 

study, protein, fat, carbohydrate, crude fiber, total phenolic, total flavonoid contents, and 

antioxidant activities of seeds contained in Fuyu persimmons were determined. As a result of 

the study, Trabzon persimmon seeds were found as an important source of carbohydrates 

(76.22%) and dietary fiber (5.21%), as well as high total phenolic content (1262.06 GAE 

mg/g) and antioxidant activity (87.21% inhibition) Phenolic compounds are important in 

terms of having antimicrobial properties as well as antioxidants, and with these properties, 

they are also used in pharmacology. The findings revealed that persimmon seeds had an 

important potential for functional food production, as well as that they can be used in 

cosmetic and pharmaceutical formulations. Thus, while it is possible to recycle a food waste, 

the products in which it is used will be given a functional property. Future studies should be 

planned to prove the positive effects of products containing persimmon seeds on health. 

 

Keywords: Trabzon persimmon, functional food, antioxidant activity 

 

GİRİŞ 

Subtropik bir iklim meyvesi olan Trabzon hurması Diospyros cinsinin Ebenales takımının 

Ebenaceae familyasına ait çok yıllık bir bitkidir (Nakatsuka vd., 2002). Amerika’da 

persimmon olarak adlandırılan Trabzon hurması Dünya genelinde kaki olarak 

adlandırılmaktadır.Trabzon hurması, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine uyum sağlamıştır. 

Diospyros cinsi içinde yer alan Diospyros lotus L. türünün yaygın olduğu bölgelerden birisi 

de Karadeniz Bölgesi’dir. Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan D. kaki türünün ülkemize girişi 

de bu bölgeden olmuş ve bu nedenle Trabzon hurması adını almıştır (Özcan, 1994). 

Trabzon hurması tatlı, sos, dondurma, marmelat, krema, muhallebi, kek, sakız, püre vb. 

yapımında kullanıldığı gibi taze ve kurutularak da tüketilmektedir. Trabzon hurmasının 

kaynatılmasıyla elde edilen şurup, sos, jelatinli tatlılar, dondurma, kek dolgusu, kokteyl 

yapımında değerlendirilmektedir.  

Trabzon hurmasında üstün yeme olumu meyvenin içerdiği tanenden ileri gelen burukluğun 

giderilmesiyle özdeşleşmiştir. Olgunlaşmamış Trabzon hurmalarının aşırı derecede buruk 

olmalarının nedeninin tanen hücrelerindeki suda çözünebilir tanenden kaynaklandığı 

bildirilmiştir (Kuzucu ve Kaynaş, 2004). Hurma yenilirken meyve etindeki tanen hücreleri 

parçalanır ve çözünür tanenler açığa çıkarak ağızda güçlü bir burukluk hissi bırakır. Bu 

nedenle bazı çeşitler tamamen olgunlaştıklarında bile yenilemez durumdadırlar (Zorlugenç, 

2010). Söz konusu nedenlerden dolayı Trabzon hurması ile yapılan çalışmalar genellikle 

meyvenin burukluğunun giderilmesi için meyvelere etanol buharı uygulaması, karbondioksit 

gazı ile muamele, ılık su içerisine daldırma, dondurma ve meyvelerin kurutulması gibi üzerine 

yoğunlaşmıştır (Park vd., 2006; Senadeera vd., 2020; Vilhena, 2020). Diğer taraftan bazı 

Trabzon hurması çeşitleri önemli biyoaktif bileşenlere sahip olan çekirdeklere sahiptir. Ancak 
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bu çekirdekler genellikle atık olarak görülmekte ve gıda endüstrisinde kullanım olanakları 

üzerinde yeterince durulmamaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar da oldukça sınırlıdır. 

Bu çalışmanın amacı Trabzon hurmalarının içerdiği çekirdeklerin biyoaktif bileşenlerini ve 

besleyici değerini belirlemek ve gıda endüstrisi başta olmak üzere farklı alanlarda kullanım 

olanaklarını araştırmaktır. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal 

Çalışmada kullanılan Fuyu çeşidi Trabzon hurmaları 2021 yılının Ekim ayında Bursa’nın 

Kestel ilçesindeki Barakfaki Köyü’nde yerel bir bahçede bulunan 4 yıllık Trabzon hurması 

ağaçlarından elde edilmiştir. 

 

Çekirdeklerin Hazırlanması 

 

Trabzon hurmalarından manuel olarak ayrılmış olan çekirdekler bir vakumlu etüv (Daihan, 

WUC-D10H, South Korea) kullanılarak 50 °C sıcaklıkta 8 saat süreyle kurutulmuştur. 

Kurutulan çekirdekler elek sistemi bulunan bir öğütücü (Pulverisette 14 classic line, Fritsch 

Germany) yardımıyla 125 µm boyutuna öğütülmüştür. 

 

Çekirdeklerin Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi 

 

Çekirdeklerin yağ, protein, karbonhidrat ve ham lif içerikleri AOAC (2005)’da belirtilen 

standart prosedür kullanılarak belirlenmiştir. 

 

Çekirdeklerin Toplam Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi 

 

Çekirdeklerin toplam fenolik madde içerikleri Cemeroğlu (2010)’de belirtilen yöntemde 

küçük modifikasyonlar yapılarak belirlenmiştir. 5 g örnek alınıp 50 mL %80’lik metil alkol 

içerisinde homojenize edilmiştir. Homojenat bir behere alınıp 5 dk süreyle kaynatılmıştır. 

Ekstrakt Whatman 4 filtre kağıdından filtre edilmiştir. Beherdeki kalıntı üzerine tekrar 50 mL 

%80’lik metil alkol eklenip 10 dk daha kaynatılmıştır. Her iki ekstrakt 100 mL lik balon 

jojede birleştirilip soğumaya bırakılmıştır. Soğuduktan sonra balon joje çizgisine kadar saf 

suyla tamamlanmıştır. Ekstrakttan 50 mL’lik balon joje içerisine 5 mL alınıp üzerine 5 mL saf 

su ilave edilmiştir. Daha sonra üzerine 0,5 mL Folin–ciocalteu ayracı eklenip balon iyice 

çalkalanmıştır. 3 dk beklendikten sonra üzerine 1 mL %36’lık sodyum karbonat çözelitisi 

eklenen balon, saf su ile tekrar çizgisine kadar tamamlandıktan sonra tekrar iyice çalkalanıp 

karanlık bir ortamda 1 saat bekletilmiştir. Bekleme süresi sonunda spektrofotometrede 

(Thermo Scientific, Multiskan-Sky)  725 nm dalga boyunda okuma yapılmıştır. 

Stok çözeltinin hazırlanması: 0.1 gr gallik asit 100 mL metanolle seyreltilmiştir. 

Standart çözeltilerin hazırlanması: 0, 0.4, 0,8, 1.2, 1,6, 2 mg/mL konsantrasyonda çözeltiler 

gerekli seyreltmeler yapılarak hazırlanmıştır. Her bir örnek için okunan absorbans değerlerine 

karşı konsantrasyon miktarı kalibrasyon grafiğinden belirlenmiş, sonuçlar seyreltme 

katsayıları dikkate alınarak mg/100g olarak gallik asit cinsinden hesaplanmıştır. 

 

Çekirdeklerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi 

 

Analiz için farklı konsantrasyonlarda örnek ekstraktları (10-40µg/mL) hazırlanarak etanol ile 

2 mL’ye seyreltilmiştir. Üzerine etanol ile hazırlanan 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) 

çözeltisinden (1 mM) 500 μL ilave edilmiştir. Daha sonra vorteks ile karıştırılıp, karanlıkta 

30°C’de 30 dk inkübe edilmiştir. Kör olarak etanol kullanılmıştır. Absorbans 517 nm’de köre 
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karşı ölçülmüştür. Absorbanstaki azalma DPPH serbest radikal süpürme aktivitesini 

göstermiştir. Elde edilen absorbans değerlerinden % inhibisyon aşağıdaki eşitlik kullanılarak 

hesaplanmıştır (Ye vd., 2000). 

 

% inhibisyon= [(ADPPH-Aekstrakt)/ ADPPH]x100 

ADPPH: DPPH şahit örneğin absorbans değeri 

Aekstrakt: Örnek ekstraktın absorbans değeri 

SONUÇ 

 

Çekirdeklerin Kimyasal Kompozisyonları  

 

Trabzon hurması çekirdeklerinin toplam protein, yağ, karbonhidrat ve ham lif içerikleri Tablo 

1’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar Trabzon hurması çekirdeklerinin önemli bir 

karbonhidrat ve ham lif kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. 

  

Tablo 1. Trabzon hurması çekirdeklerinin toplam protein, yağ, karbonhidrat ve ham lif 

içerikleri 

Bileşen Kimyasal Kompozisyon (%) 

Protein 4,02 ± 0.08 

Yağ 1,81 ± 0.05 

Karbonhidrat 76,22 ± 0.62 

Ham Lif 5,21 ± 0.12 

 Değerler üç tekerrürün ortalamasıdır. 

 

Çekirdeklerin Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik Madde İçerikleri  

 

Yapılan analizler sonucunda Trabzon hurmalarının yüksek oranda toplam fenolik madde 

içeriğine (1262,06 GAE mg/g) ve antioksidan aktiviteye (87,21 %inhibisyon) sahip olduğu 

belirlenmiştir. Fenolik bileşikler antioksidan olmalarının yanı sıra antimikrobiyal özellik 

göstermeleri açısından da önemlidir ve bu özellikleri ile farmakolojide de kullanım alanı 

bulmaktadır. 

 

Tartışma 

 

Bu çalışmada atık olarak görülen ve gıdalarda ya da farklı alanlarda kullanım olanakları 

üzerinde yeterince durulmayan Trabzon hurması çekirdeklerinin besleyici değerleri ve toplam 

fenolik madde ile antioksidan aktivite içerikleri saptanmıştır. Gıda endüstrisinde işlem 

sırasında ve sonrasında pek çok gıda atığı oluşmaktadır. Bu atıklar genellikle imha edilmekte 

ya da ekonomik değeri nispeten daha az olan hayvan yemi, gübre vb. olarak 

değerlendirilmektedir. Söz konusu atıkların insan beslenmesinde kullanım olanakları üzerinde 

ise yeterince durulmamaktadır. Meyve ve sebze işleme endüstrisinde oluşan atıklar genellikle 

beslenme açısından önemli olan diyet lifi, pektin, antioksidanlar, esansiyel yağ asitleri, 

vitaminler gibi değerli bileşenleri içermektedir. Çalışmanın sonucunda Trabzon hurması 

çekirdeklerinin önemli bir karbonhidrat (%76,22) ve diyet lif kaynağı (%5,21) olmalarının 

yanında yüksek toplam fenolik madde içeriğine (1262,06 GAE mg/g) ve antioksidan 

aktiviteye (87,21 %inhibisyon) sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, Trabzon 

hurması çekirdeklerinin fonksiyonel gıda üretimi için önemli bir potansiyele sahip olmalarının 

yanı sıra kozmetik ve farmasötik formülasyonlarında da kullanılabileceğini ortaya koymuştur. 

Böylece bir gıda atığına geri dönüşüm imkanı sağlanırken, kullanıldığı ürünlere fonksiyonel 
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özellik kazandırılmış olacaktır. Gelecek çalışmalar Trabzon hurması çekirdeği içeren 

ürünlerin sağlık üzerine olumlu etkilerini kanıtlamaya yönelik olarak planlanmalıdır. 
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ÖZET  

Sacha inchi olarak da bilinen inka fıstığı (Plukenetia volubilis) zengin besin içeriği ve 

antioksidan özelliği sayesinde doğal ortamı olan Amazonlar dışında farklı bölgelerde de 

yetiştirilmeye başlanmıştır. Önemli bir omega-3 yağ asidi kaynağı olan inka fıstığı bazı 

antinutrisyonel faktörler içermektedir. Gıdaların besleyicilik özelliklerinin 

değerlendirilmesinde besin öğelerinin sindirim sistemindeki biyoerişebilirliği/biyoyararlılığı 

gibi özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Gıdaların genel besleyicilik 

kalitesi yüksek olan bir gıdanın antinutrisyonel faktörleri beraberinde içerebileceği durumda 

bu faktörlerin de göz önüne alınması ve her gıda için kendi bileşimine uygun bir 

değerlendirme yapılması da önemlidir. Bu çalışmada inka fıstığının içerdiği antinutrisyonel 

faktörler ve biyoyararlanım üzerine kavurma işleminin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla inka 

fıstıkları akışkan yatak kavurucu kullanılarak 90, 120 ve 150 ℃’de 20 dakika boyunca 

kavrulmuştur. Kavrulan fıstıklarda antioksidan aktivite, toplam fenolik madde, tanen, fitik 

asit, saponin ve tripsin inhibitörü aktivitesi analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda ısıya dayanıklı olan saponinler haricinde (p > 0.05) tüm antinütrientlerde 

istatistiksel olarak önemli düzeyde azalma gerçekleşmiştir (p < 0.05). Diğer taraftan kavurma 

işlemi inka fıstıklarının antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde içeriğinde istatistiksel 

olarak önemli düzeyde artışa sebep olmuştur (p < 0.05). Çalışmanın sonuçları kavurma 

işleminin inka fıstıkları için antinütrisyonel potansiyeli azaltabilen basit ve etkili bir prosedür 

olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalar sağlık açısından faydalı fakat antinütrient oranı 

yüksek olan farklı tohumlar için pratik bir yöntem olan kavurma işleminin etkilerini 

araştırmaya yönelik olarak planlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnka fıstığı, kavurma, biyoyararlılık 
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ABSTRACT  

Plukenetia volubilis also known as sacha inchi, have started to be grown in different regions 

besides the Amazons, which have a natural environment thanks to its rich nutritional content 

and antioxidant properties. Being an important source of omega-3 fatty acids, sacha inchi 

contains some antinutritional factors. It is important to evaluate the nutritional properties of 

foods together with their properties such as bioaccessibility/bioavailability in the digestive 

system. In the event that a food with a high overall nutritional quality may contain 

antinutritional factors, it is also important to consider these factors and to make an evaluation 

for each food according to its own composition. In this study, effects of roasting on 

antinutritional factors and bioavailability of sacha inchi were investigated. For this purpose, 

Sacha inchi seeds were roasted for 20 minutes at 90, 120 and 150 ℃ using a fluidized bed 

roaster. Antioxidant activity, total phenolic content, tannin, phytic acid, saponin and trypsin 

inhibitor activities were analyzed in roasted Sacha inchi seeds. As a result of the study, there 

was a statistically significant decrease in all antinutrients (p < 0.05), except for the heat-stable 

saponins (p > 0.05). On the other hand, roasting caused a statistically significant increase in 

antioxidant activity and total phenolic content of the seeds (p < 0.05). The results of the study 

revealed that roasting is a simple and effective procedure to reduce the antinutritional 

potential for Sacha inchi seeds. Future studies should be planned to investigate the effects of 

roasting, which is a practical method for different seeds that are beneficial for health but high 

in antinutrients. 

 

Keywords: Sacha inchi, roasting, bioavailability 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Euphorbiaceae familyasından olan inka fıstığı (Plukenetia volubilis) Sacha inchi olarak da 

bilinmektedir (Follegatti-Romero et al., 2009). İnka fıstığı Güney Amerika’nın yağmur 

ormanlarında yaygın olarak yetiştirilmekle birlikte ekonomik olarak önemli bir potansiyele 

sahip olması nedeniyle Dünya’nın çeşitli bölgelerinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. İnka 

fıstıkları önemli bir lipit, protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. (Cai, 2011, Cai vd., 2011, 

Chirinos vd., 2013, Fanali vd., 2011, Do Prado vd., 2011, Sathe vd., 2002). Diğer taraftan, 

lektinler, saponinler ve alkaloitler de içermektedir (Rawdkuen ve ark., 2016; Srichamnong ve 

ark., 2018). 

 İnka fıstığı yağı, gıda, tıbbi ve kozmetik uygulamalar için kullanılan bitki bazlı bir bileşendir. 

Ticari olarak temin edilebilen bu yağ, sağlık üzerine olumlu etkilere sahip olması ve duyusal 

olarak da tüketiciler tarafından arzu edilen nitelikte olması nedeniyle önemlidir (Garmendi et 

al., 2011). İnka fıstıklarının antioksidan, antibakteriyal ve antitirozinaz etkileri bulunmaktadır 

(Wang vd., 2018) 

İnka fıstıkları geleneksel olarak kavrulduktan sonra tüketilmektedir. Kavrulurken tuz veya 

şeker de ilave edilebilir. Kavurma işlemi gıdaların hazırlanmasındaki en önemli 

basamaklardan biridir, çünkü gıdanın kendine özgü karakteristik tat ve aroma maddelerinin 

oluşumu kavurma esnasında gerçekleşen maillard ve karamelizasyon gibi reaksiyonların 

sonucunda gerçekleşmektedir (Schenker vd., 2002). Bu nedenle ürüne uygun kavurma 

yöntemi ve kavurma koşullarının belirlenmesi de son derece önemlidir. Konveksiyonel 

yöntemle kavurma, tavada kavurma, mikrodalga kavurma, ultra hızlı kavurma ve akışkan 
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yatak kavurma yöntemleri yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Konveksiyonel yöntemle 

kavurma işlemi yüksek sıcaklıkta uzun işlem süresi gerektirmektedir. Tavada kavurma işlemi 

yoğun iş gücü gerektirmesinin yanında genellikle homojen olmayan ve yüzeylerinde yanmış 

kısımlar içeren ürün oluşumuna sebebiyet vermektedir (Nebesny vd., 2007). Ultra hızlı 

kavurma işleminde ise karakteristik tat ve aroma maddeleri arzu edilen düzeyde 

oluşmamaktadır. Akışkan yatak kavurma işleminde hava akımı kullanılarak ürün askıda 

bırakılmakta ve kavurma esnasında ısınan yüzeylerle de temas olmadığından bu yöntem 

homojen kavrulmuş ürün eldesine olanak vermektedir. 

Bu çalışmanın amacı inka fıstıklarını homojen bir kavurma yöntemi olan akışkan yatak 

kavurma yöntemi ile farklı sıcaklıklarda kavurarak kavurma işleminin fıstıkların antioksidan 

aktivite, toplam fenolik madde, tanen, fitik asit, saponin ve tripsin inhibitörü aktivitesi üzerine 

etkilerini araştırmaktır. 

 

 

 

 

Materyal ve Metot 

 

Materyal 

İnka fıstıkları Vietnam’da bulunan bir firmadan temin edilmiştir. 2020 yılında yerel bir 

bahçeden toplanan fıstıklar yıllık ortalama sıcaklığı 25,1 °C olan, serin ve kurak kışlar ve 

sıcak yazlar ile karakterize edilen nemli subtropikal iklim bölgesinde killi asidik toprakta 

yetiştirilmiştir. 

Kavurma işlemi 

Kavurma işlemi 0 ile 250 ℃ arasında istenilen sıcaklığa ayarlanabilen 50x30x85 cm 

boyutlarında bir akışkan yatak kavurucu (Toper Company, Toper Optical 001, İzmir, Turkey) 

kullanılarak 90, 120 ve 150 ℃’de 20 dakika boyunca kavrulmuştur. Her kavurmada 10 g 

fıstık kullanmıştır. 

 

Antioksidan Aktivite Tayini 

 

Antioksidan aktivite tayini DPPH kullanılarak Ye vd. (2000)’de belirtilen yönteme göre 

yapılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda örnek ekstraktları (10-40µg/mL) hazırlanarak etanol ile 

2 mL’ye seyreltilmiştir. Üzerine etanol ile hazırlanan DPPH çözeltisinden (1 mM) 500 μL 

ilave edilmiştir. Vortekslenen karışım, karanlıkta 30°C’de 30 dk inkübe edilmiştir. Kör olarak 

etanol kullanılmıştır. Absorbans 517 nm’de köre karşı ölçülmüştür. Absorbanstaki azalma 

DPPH serbest radikal süpürme aktivitesini göstermiştir. Elde edilen absorbans değerlerinden 

% inhibisyon aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

% inhibisyon= [(ADPPH-Aekstrakt)/ ADPPH]x100 

ADPPH: DPPH şahit örneğin absorbans değeri 

Aekstrakt: Örnek ekstraktın absorbans değeri 

 

Toplam Fenolik Madde Tayini 

 

İnka fıstıklarının toplam fenolik madde içerikleri Cemeroğlu (2010)’da belirtilen yönteme 

göre belirlenmiştir. Fıstık örneklerinden 5 g alınarak 50 mL %80’lik metil alkol içerisinde 

homojenize edilmiştir. Homojenat bir beher içerisinde 5 dk süreyle kaynatılmıştır. Ekstrakt 

Whatman 4 filtre kağıdından filtre edilmiştir. Ekstrakttan 50 mL’lik balon joje içerisine 5 mL 

alınıp üzerine 5 mL saf su ilave edilmiştir. Daha sonra üzerine 0,5 mL Folin–ciocalteu ayracı 
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eklenip balon iyice çalkalanmıştır. 3 dk beklendikten sonra üzerine 1 mL %36’lık sodyum 

karbonat çözelitisi eklenen balon, saf su ile tekrar çizgisine kadar tamamlandıktan sonra tekrar 

iyice çalkalanıp karanlık bir ortamda 1 saat bekletilmiştir. Bekleme süresi sonunda 

spektrofotometrede (Thermo Scientific, Multiskan-Sky) 725 nm dalga boyunda okuma 

yapılmıştır. 

Stok çözeltinin hazırlanması: 0.1 gr gallik asit 100 mL metanolle seyreltilmiştir. 

Standart çözeltilerin hazırlanması: 0, 0.4, 0,8, 1.2, 1,6, 2 mg/mL konsantrasyonda çözeltiler 

gerekli seyreltmeler yapılarak hazırlanmıştır. Her bir örnek için okunan absorbans değerlerine 

karşı konsantrasyon miktarı kalibrasyon grafiğinden belirlenmiş, sonuçlar seyreltme 

katsayıları dikkate alınarak mg/100g olarak gallik asit cinsinden hesaplanmıştır. 

 

Tannin Tayini 

 Tannin tayini vanilin/HCl kullanılarak Price vd. (1980)’ de belirtilen yönteme göre 

spektroskopik olarak belirlenmiştir. Kalibrasyon eğrisi oluşturmak için standart olarak kateşin 

dilüsyonları kullanılmıştır. Sonuçlar, kateşin eşdeğerleri olarak ifade edilmiştir. 

 

Fitik Asit Tayini 

 

Fitik asit tayini Latta ve Eskin (1980)’de belirtilen yönteme göre Wade reaktifi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 0,5 g örnek 10 mL sulu 0.65 N HC1 içinde çalkalanarak ve 3000 rpm'de 

10 dakika santrifüjlenmiştir. Damıtık suda on kez seyreltilmiş on beş mililitre süpernatan, 0.7 

M sodyum klorür ile bir iyon değişim reçinesi kolonunda ayrıştırıldıktan sonra test tüplerinde 

1 mL Wade reaktifine eklenmiştir. 15 dakikalık bekleme süresi sonunda spektrofotometrede 

(Thermo Scientific, Multiskan-Sky) 500 nm dalga boyunda okuma yapılmıştır. 1 mL Wade 

reaktifi ilavesiyle standart olarak 5 mL fitik asit dilüsyonları (0.005-0.05 mg/mL) kullanılarak 

standart eğri oluşturulmuştur. Kör olarak numune yerine su kullanılmıştır. 

 

Saponin Tayini 

 

Saponin tayini Hiai vd. (1976)’da belirtilen yönteme göre spektrofotmetrik olarak 

gerçekleştirilmiş ve sonuçlar diosgenin eşdeğerleri olarak ifade edilmiştir. 

 

Tripsin İnhibitörü Aktivitesi 

Tripsin inhibitörü aktivitesi L-BAPNA substratı kullanılarak Kakade vd. (1974)’te belirtilen 

yönteme göre gerçekleştirilmiştir.  

 

SONUÇ 

 

Kavurma İşleminin Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi 

 

Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen kavurma işleminin inka fıstıklarının toplam fenolik madde 

ve antioksidan aktiviteleri üzerine etkileri Tablo 1’de verilmiştir. 90℃ ve 120℃ sıcaklıklarda 

kavurma işlemi inka fıstıklarının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinde 

istatistiksel olarak önemli düzeyde artışa sebep olmuştur (p<0.05). 150℃’de ise artış 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmamıştır (p>0.05). Bu sonuç kavurma esnasında ortaya 

çıkan antioksidan özelliğe sahip olan Maillard reaksiyon ürünlerine atfedilebilir. Kavurma 

işlemi ilerledikçe artışın istatistiksel olarak önemli düzeyde olmayışı ise antioksidan özellik 

gösteren söz konusu ürünlerin yüksek sıcaklıklarda degredasyonu ile açıklanabilir (Priftis et 

al., 2015). 
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Tablo 1. Kavurma sıcaklığının inka fıstıklarının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite 

değerleri üzerine etkisi 

 

Kavurma İşlemi Toplam Fenolik Madde 

(mg GAE/100g) 

Antioksidan Aktivite 

(%İnhibisyon) 

Kavrulmamış   9,36 ± 0,05
c
 38,21 ± 0,12 

c
 

90℃’de kavurma 12,42 ± 0,09
b
 41,33 ± 0,23

b
 

120℃’de kavurma 14,53 ± 0,10
a
 45,18 ± 0,43

a
 

150℃’de kavurma 15,66 ± 0,08
a
 46,75 ± 0,10

a
 

p<0.05 Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan farklıdır. 

Değerler üç tekerrürün ortalamasıdır. 

 

Kavurma İşleminin Antinutrisyonel Faktörler Üzerine Etkisi 

Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen kavurma işleminin inka fıstıklarının antinutrisyonel 

faktörleri üzerine etkileri Tablo 2’de verilmiştir. Kavurma işlemi saponinler haricinde 

(p>0.05) tüm antinütrientlerde istatistiksel olarak önemli düzeyde azalmaya sebep olmuştur. 

(p<0.05). Saponinler steroide bağlı glikozit birimleri içeren bir bileşik sınıfıdır. Saponinlerin 

kavurma sıcaklığından etkilenmemesi sıcaklığa dayanıklı olmaları ile açıklanabilir.  

 

 

 

 

Tablo 2. Kavurma sıcaklığının inka fıstıklarının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite 

değerleri üzerine etkisi 

Kavurma İşlemi Tanninler 

(mg/g tohum) 

Fitik Asit 

(mg/g tohum) 

Saponinler Tripsin 

İnhibitörü 

Aktivitesi 

Kavrulmamış 0.15 ± 0,02 57,21 ± 0,12
a
 8,02 ± 0,01

a
 30,51 ± 0,10

a
  

90℃’de kavurma 0 44,36 ± 0,36
b
 7,59

 
± 0,02

a
 22,63 ± 0,12

b 
 

120℃’de kavurma 0 35,85 ± 0,22
c
 8,05

 
± 0,02

a
 10,85 ± 0,16

c 
 

150℃’de kavurma 0   5,22 ± 0,43
d
 8,11

 
± 0,02

a
   1,56 ± 0,05

d 
 

p<0.05 Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan farklıdır. 

Değerler üç tekerrürün ortalamasıdır. 

 

TARTIŞMA  

 

Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen kavurma işleminin inka fıstıklarının biyoyararlanım ve 

antinütrisyonel faktörleri üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmanın sonuçları kavurma 

işleminin inka fıstıkları için antinütrisyonel potansiyeli azaltabilen basit ve etkili bir prosedür 

olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan 150℃’yi aşmayan kavurma sıcaklıklarının inka 

fıstıklarının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinde istatistiksel olarak 

önemli düzeyde artış sağladığı saptanmıştır. Gelecek çalışmalar sağlık açısından faydalı fakat 

antinütrient oranı yüksek olan farklı tohumlar için pratik bir yöntem olan kavurma işleminin 

etkilerini araştırmaya yönelik olarak planlanmalıdır. Ayrıca bulgular in-vivo çalışmalarla 

desteklenmelidir. 
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Abstract 

The principle of equality in elections is one of the manifestations of the political equality of 
citizens, the guarantees of which are the equal manifestation of votes, equal electoral powers and 
equal opportunities. One of the important determinants of ensuring the above-mentioned 
principle is the distribution of election constituencies according to international standards. 

After gaining independence, 35 elections were held in Georgia, including 10 parliamentary 
elections. After each election, specific recommendations were issued by international 
organizations about the necessary changes, one of which was the demarcation of electoral district 
boundaries. 

Determining the boundaries of electoral districts ensures the guarantee of the principle of equal 
electoral rights. This, in turn, will affect not only the equality of electoral rights of the entire 
population, but will also improve the representation of ethnic minorities in the Parliament of 
Georgia. 

The presented paper discusses the legislative changes related to the demarcation of electoral 
districts after the independence of Georgia and analyzes the impact of the mentioned on the 
election results. 

Key Words: Disproportionality, Electoral Districts, Equality Principle, Parliamentary Elections, 
Georgia 
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Introduction 

The principle of equality of elections is one of the manifestations of the political equality of 
citizens, the guarantee of which is equal expression of votes, equal electoral powers and equal 
opportunities (Demetrashvili, Kobakhidze, 2011, 146). One of the various determinants is the 
correct demarcation of constituencies, which is the basis for ensuring the principle of equality of 
elections. Passive and active right to vote can be realized equally only if the borders of the 
electoral districts are determined by the same criteria for everyone, including the number of 
voters. 

In Georgia after gaining independence in 1990s, the political landscape often changed, however, 
in all the parliamentary elections, one party dominated, which implies a wide possibility of 
manipulating the election results, in particular, the party in power always had strong material and 
administrative resources and weak political opponents (Sichinava, 2014, 54). However, since 
2008, democratic election principles have been more or less taken into account, and progress has 
been observed. 

Although the principle of equality of elections depends on various components, the presented 
paper focuses only on the problem of demarcation of electoral districts, and how it affected the 
election results and the principle of equality in the parliamentary elections held in Georgia in 
2012, 2016 and 2020. 

1. Parliamentary Elections in 2012 

The parliamentary elections of 2012 were held by a mixed electoral system, where 77 members 
were elected proportionally, and 73 members were elected by a majoritarian system in single-
mandate constituencies. Despite the fact that in the conclusion on the previous elections, the 
OSCE emphasized the opinion that legislative changes one year before the elections do not 
represent the best practice, a number of changes were implemented in less then 1 year before the 
elections. The mentioned changes were justified by Georgian Government with the 
recommendations made by the OSCE and the European Council, some of which were taken into 
consideration. Despite the specific changes made in the legislation, such an important issue as 
the correct definition of the boundaries of electoral districts remained a problem. 

One of the most important flaws in this election is the sharp difference in population between 
single-mandate constituencies. As in the previous year, the population of constituencies ranged 
from 6000 to 140,000 voters, which contradicted the principle of equality. Although in 2011 the 
authorities expressed views on changes to the boundaries of electoral districts, no changes were 
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made for the 2012 elections (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 
2012, 10). 

Based on the data of Georgian Electoral Commission, the number of registered voters is 
3,613,851; the smallest electoral constituency had 5800 voters and the largest one – 140000 
(Election Administration of Georgia, 2012). Considering the number of constituencies and the 
population, each one should have an average of 49,500 voters, according to this indicator, only 
10 constituencies met the best practice of deviation (10%), in other constituencies the deviation 
ranged from 15% to 60%.  

The main feature of the 2012 parliamentary elections is that, except for two parties, none of the 
parties crossed the 5% threshold. "Georgian Dream" won 85 out of 150 mandates, and United 
National Movement won 65. Compared to 2008, turnout in the 2012 elections increased to 61% 
(Sichinava, 2014, 69). 

2. Parliamentary Elections in 2016 

A similar system operated in the parliamentary elections of 2016: 150 deputies were elected by a 
mixed electoral system, where 73 were elected by the majoritarian system and 77 were elected 
by the proportional system. The tradition, which is contrary to the best practice, continued, and a 
few months before the elections, specific changes were made to the electoral legislation, 
including a new rule for the formation of electoral districts. 

It is worth noting that in 2015, the Constitutional Court of Georgia made a decision, according to 
which it recognized as unconstitutional those norms of the Election Code, which, due to the 
unequal number of registered voters in electoral districts, gave different weight to the voters' 
votes. The decision was based on non-compliance with the right to equality before the law 
(Decision N3/3/763 of the Constitutional Court of Georgia of July 20, 2016). 

Constituency boundaries were redefined, although specific parameters such as population size, 
number of registered voters, or mechanisms to be used for areas populated by ethnic minorities 
were not given. However, the law did not specify the permissible deviations from the number of 
voters, nor the issues related to future border revisions (OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, 2016, 10). According to the implemented changes, the rate of 
deviation from the average number of voters in the electoral district was 25%, which is also 
contrary to international practice. Despite the fact that the demarcation of electoral district 
boundaries was recommended by international organizations in previous years, the redefinition 
of electoral district boundaries for the 2016 parliamentary elections was again inconsistent with 
international practice and non-transparent for interested parties. 
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According to the 2014 data, the national minority in Georgia was 13.2% of the population. As in 
previous years, nothing has changed regarding national minorities in party lists and majoritarian 
lists. Moreover, the change in the boundaries of the electoral districts may have caused a 
decrease in the representation of minorities (ibid., 34). For example, the unification of 
Akhalkalaki and Ninotsminda into one district potentially reduced the representation of ethnic 
Armenians living in Samtskhe-Javakheti. At the same time, the number of electoral 
constituencies in the Kvemo Kartli region, populated mainly by Azerbaijanis, increased, 
although in some cases, it was unclear to what extent the criteria related to the concentration of 
minorities were respected (ibid.). 

According to the results of the 2016 elections, 11 representatives of the national minority won 
mandates (Election Administration of Georgia, 2016). This number is quite low considering 
their share in the population, and of course one of the reasons of this results was wrongful 
demarcation of electoral districts  

3. Parliamentary Elections in 2020 

The period before the 2020 parliamentary elections was characterized by political tension. A 
wave of protests erupted demanding the resignation of the government and the holding elections 
with a completely proportional system. However, the first attempt to introduce a proportional 
system was unsuccessful. In March 2020, a memorandum of understanding was signed between 
the ruling and the opposition parties, according to which constitutional changes were 
implemented, in particular, the number of mandates to be elected by the proportional system 
increased (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2020, 9). 

The updated mixed electoral system meant the election of 120 deputies by proportional and 30 
deputies by single-mandate majoritarian system, which meant the complete redemarcation of 
electoral constituencies (Georgian Electoral Code, 2011). 

The changes made in the constitution also affected the determination of the boundaries of 
electoral districts, which was based on consensus. Nevertheless, the said decision represented 
only a political process, and the specific criteria for determining the borders were not defined 
legally. 

15% deviation is recorded in 18 election constituencies. More precisely, 155010 voters were 
registered in the largest municipality, and 44,024 voters were registered in the smallest 
municipality.  
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In the case of the latter, the deviation is 62%, while the permissible deviation according to 
international practice is only 10%. This indicator once again emphasizes the uneven distribution 
of voters in electoral districts, which is against equality principle in elections. It is also 
significant that the legislation does not take into account the issues of managing the future 
change of electoral districts, nor does it establish the rate of permissible deviations in the number 
of voters. 

 

 

The process of redefining the borders of the electoral districts affected the representation of 
national minorities, in particular, it led to a decrease in the possibility of representation of ethnic 
minorities in the parliament as a result of the transition and the unification of parts of Marneuli 
district. Despite the many positive steps taken, 11 deputies represented national minorities out of 
150 deputies in the parliament of the previous convocation, and after the 2020 parliamentary 
elections, their number decreased to 6 (Election Administration of Georgia, 2020). 

Conclusion 

Based on the study of demarcation of the borders of the electoral constituencies and its results 
during the presented three parliamentary elections, the following can be determined: 

 trends of realizing the principles of equality;  
 the circumstances and factors that have a positive or negative impact on the democratic 

election process. 

One of the main shortcomings, which affects other factors as well, is the substantial difference in 
population between the constituencies, which, in turn, undermines the principle of equality of 
choice. As we have already mentioned, during the parliamentary elections of 2012, the number 
of the population in the electoral districts varied from 5800 to 140000 voters, which is absolutely 
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unacceptable to ensure the principle of equality. Deviation established by international practice 
should not exceed 10%. 

For the 2016 elections, the recommendations of international organizations regarding the 
delimitation of borders were taken into account, but due to the lack of specific parameters for 
border formation, their redefinition was carried out with quite large gaps. Moreover, redefining 
the boundaries of electoral constituencies led to a decrease in the representation of 
national/ethnic minorities, which was caused by the consolidation of electoral districts in 
administrative units inhabited by national minorities. 

For the 2020 parliamentary elections, single-mandate majoritarian constituencies have been 
reduced to 30. Despite the fact that it was a result of the consensus of the ruling and opposition 
forces, it was more political in nature than the fair division of constituencies, which serves the 
principle of equality. 

The issue of representation of national and ethnic minorities is related to the fair division of 
constituencies. In 2012, 8 out of 101 candidates, in 2016, 11 out of 102 candidates, and in 2022, 
6 out of 153 candidates in 2020 won the mandate. Despite the fact that the number of candidates 
from national/ethnic minorities nominated by political parties, both under the proportional 
system and the majoritarian system, increased sharply, the number of mandates won was slightly 
increasing in 2016, and in 2020, the mentioned figure was equal to the figure of 2008. The sharp 
decrease in the number of national/ethnic minorities in the representative body was mainly due to 
the incorrect change of the boundaries of the electoral constituencies. 

 

Based on the analysis of the data, it can be concluded that the uneven redistribution of electoral 
district boundaries, which does not even meet the best practice deviation (10%), simultaneously 
violates the right of both voters and candidates to be equal before the law. The issue of 
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boundaries of electoral districts is a matter of constant manipulation, which gives the ruling party 
an advantage in terms of obtaining mandates. 

The Venice Commission formulated a recommendation, according to which the process of 
redefining the borders of electoral constituencies should be conducted in such a way that does 
not violates the interests of ethnic minorities; The members of the commission created in 
connection with the mentioned issue should be independent in their decision. It is desirable that 
the commission  include geographers, sociologists and a balanced representation of parties. 
According to the statistical data of the OSCE Monitoring Mission, the average number of voters 
per municipality in 2020 is 117,062. There are 155,010 registered voters in the largest 
municipality and 44,204 in the smallest municipality. The highest rate of deviation is 62%. 
Therefore, the issue of the administration of the boundaries of the electoral districts in 2012-2020 
should be evaluated negatively, because its impact is directly proportional to the violation of the 
principle of equality. 
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Abstract 

The self-proclaimed Republic of Abkhazia has been living in negative peace conditions for years. 
Unlike positive peace, which is focused on structural integration, is preventive and optimistic, and 
peace can only be achieved through peaceful means, in the case of negative peace the situation is 
completely opposite. 

The armed conflict of 2008 started a new phase of relations between Russia and Georgia, which, in 
turn, affected the conflict regions. Before the war, Russia had the status of "peacekeeper in the region", 
the involvement of Russia in the armed conflict changed its status. 

Lederach's vision of the peace building process could not be realized in Abkhazia. This was due to the 
fact that the de facto government of Abkhazia did not even consider the offer of the Georgian 
government. Based on the above, it can be concluded that in the post-conflict period, Abkhazia is in 
negative peace conditions. 

Analyzing the Lederach’s pyramid of peace building, it was determined that no part of the pyramid is 
involved in positive peace transformation of conflict. The three-level pyramid, which plays an 
important role in the peace-building process, has no any positive results.  

Based on the above, it can be concluded that the Georgian side participating in the conflict had an 
attempt to resolve the conflict, although the Abkhazian side was not ready for such a process. 
Moreover, they did not even express their desire to be involved in any way to stabilize the relationship. 

 

Key Words: Abkhazia, Occupied territories, Peacebuilding, Negative Peace, Positive Transformation 
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1. Introduction 

Abkhazia is a constituent part of the territory of Georgia, as evidenced by numerous historical sources. 
For centuries, the territory of Abkhazia was used for various political interests. However, the situation 
of the 20th century is of special importance in relation to the presented paper. 

In 1918-1921, Georgia tried to regain its independence from Russian Empire, however, the country's 
independence was soon lost, because on February 25, 1921, the Soviet Socialist Republic of Georgia 
was established within the Soviet Union. 

Soviet Georgia had a complex territorial arrangement: its borders included the autonomous republics of 
Abkhazia and Adjara and the autonomous district of South Ossetia. 

The national liberation struggle that arose in the process of the collapse of the Soviet Union led to the 
striving for sovereignty of national minorities, which eventually turned into the Georgian-Abkhazian 
conflict (Kveselava, 2004, 220) 

After the restoration of independence by Georgia and the collapse of the Soviet Union, Russia as the 
legal successor of the Soviet Union, continued a series of armed conflicts on the territories of Georgia, 
namely Abkhazia and the former South Ossetia, which ultimately resulted in war and the occupation of 
the territory of Abkhazia. 

2. The Dynamics of Conflict Transformation and its Challenges 

The self-proclaimed Republic of Abkhazia has been living in negative peace conditions for years. 
Positive peace is focused on structural integration and peace can be achieved only through peaceful 
means, while in case of negative peace the situation is completely opposite (Galtung, 1969, 8). Despite 
the fact that the armed conflict ended in 1993 and as a result of the negotiations, the "peacekeepers" 
maintain "order" in the territory, the self-recognized Republic of Abkhazia still has a tense relationship 
with Georgia, "peace" has been established in the territory, but not in a peaceful way. 

The armed conflict of 2008 started a new phase of relations between Russia and Georgia, which, in 
turn, affected the conflict regions. Before mentioned war, Russia enjoyed the status of "peacekeeper in 
the region", but the involvement of Russia as a party in the armed conflict changed its status. The 
hidden rivalry that Russia had against Georgia was openly revealed during the military occupation. The 
approach of the Georgian government towards the conflict regions has changed. Georgian parliament 
adopted a law on the occupied territories, according to which "Georgia is a sovereign, united and 
indivisible state, and the presence of the armed forces of any other state on its territory without the 
explicit and voluntary consent of Georgia, in accordance with the Hague Regulations of 1907, Geneva 
Convention IV of 1949 and the norms of international customary law, is an illegal military occupation 
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of the territory of a sovereign state” (Georgian Law on Occupied Territories, 2008). It is significant that 
there was no such definition before and the occupied territories were referred to as separatist regions. 

In addition, the fact that the term "occupied territories of Georgia" appeared in resolutions adopted by 
international organizations is also important. At the same time, the Georgian government developed a 
new action plan for conflict settlement, which provided for establishing contacts with the Abkhaz and 
Osethian population and offering them political and economic benefits (Matsaberidze, 2014, 127). The 
mentioned action plan was formulated in the document "State Strategy towards the Occupied 
Territories through Engagement-Cooperation". 

The named strategy expresses Georgia's unwavering determination to achieve the complete de-
occupation of Abkhazia and the Tskhinvali region/South Ossetia, to reverse the process of annexation 
of territories occupied by the Russian Federation, and to peacefully reintegrate these territories and 
population into the constitutional space of Georgia. At the same time, the government of Georgia 
strives to achieve its goals only through peaceful and diplomatic ways. It excludes the possibility of 
resolving the conflict by military means. All these efforts are in line with the policy of the international 
community, which does not recognize the independence of Abkhazia and the Tskhinvali region/South 
Ossetia and supports Georgia's initiative to pursue a policy of engagement (Matsaberidze, 2014, 127). 

The main goal of the strategy is also the promotion of economic relations between communities 
separated from each other by dividing lines; improving the socio-economic condition of the population 
on both sides; inclusion of Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia in international economic 
relations of Georgia; the establishment of infrastructure that will facilitate the entry of the population 
and the movement of goods, the strengthening of the existing mechanisms and the development of new 
mechanisms for the protection of human rights in Abkhazia and the Tskhinvali region/South Ossetia, 
including freedom of religion and the right to receive education in one's native language; improving the 
quality and availability of healthcare for the population affected by the war; creating wide opportunities 
for education (Matsaberidze, 2014, 127). 

The mentioned document is considered as a step forward from Georgia in the issue of reintegration of 
the population living in the occupied territories, although the above-mentioned action of the Georgian 
government was followed by different evaluations. 

Lederach explained the construction of peace in the post-war society as follows: a three-level pyramid 
that plays an important role in the peace-building process. At the top of the pyramid are the ruling 
leaders of the country (government). Their influence is quite high and therefore they bear a great 
responsibility in the process of peace-building. The middle part of the pyramid is represented by mid-
level leaders. They are people working in different fields who have the same relationship with both the 
top and the initial ring of the pyramid. The initial link in the process of peace building is represented by 
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local non-governmental organizations and various groups that work to eliminate and regulate the 
problems that have arisen in society (Lederach, 1999, 39).  

Based on Lederach’s pyramid, after the armed conflict, we have the following picture in the process of 
peace-building in Abkhazia: according to the assessment of the Abkhazian side, the strategic plan 
developed by Georgian Government for the population living in the occupied territories was considered 
lacking in foundation. They appealed to the friendship, cooperation and mutual assistance agreement 
concluded between Russia and Abkhazia in September 2008, within the framework of which 
Abkhazia's security issues were resolved, which meant the recognition of Abkhazia by Russia. In the 
strategy developed and submitted by the Georgian government, the cooperation between Abkhazia and 
Georgia from an economic point of view would be acceptable to the Abkhazians (meaning the de facto 
government) if the Georgian side recognized Abkhazia and its sovereignty. The terms "occupied 
territories" were also unacceptable to the Abkhazian side. This indignation of theirs extended to 
international organizations as well, which used the mentioned terms in the context of Georgia-
Abkhazia during the adoption of resolutions. Based on the above, the de facto government of Abkhazia 
believed that the document had no future prospects if the “sovereignty” of Abkhazia was threatened.  

Despite the political speeches, part of the Abkhazian population saw a perspective in economic 
cooperation with Georgian side, although in their opinion, cooperation meant a connection between 
equal parties, and not the desire of official Tbilisi to bring Abkhazia under its control. Against the 
background of this situation, one fact is significant, that part of the Abkhazians considered the 
document signed between Russia and Abkhazia in 2008 to contain some kind of danger, because such 
close "cooperation" with Russia could call into question the sovereignty of Abkhazia. In this regard, a 
survey was conducted in 2011; The majority of respondents considered Russia to be the guarantor of 
Abkhazia's security (Matsaberidze, 2013, 65). 

Based on the above, Lederach's vision of the "peace-building process" could not take place in 
Abkhazia. This was due to the fact that the de facto government of Abkhazia did not even consider the 
offer of the Georgian government. As for the initial link (local civil society), they also did not support 
the process of transformation from negative to positive peace.  

An interesting assessment of Georgian strategy followed from Russia. A number of Russian politicians 
appealed to the term "occupation" and emphasized the wrong context, since there was no occupation 
and the place of military deployment was in accordance with the rules recognized by the 1994 treaty 
(Matsaberidze, 2014, 170-177). 

Andrey Zagorski, professor of international relations, had a different opinion, who believed that the 
European Union should send a representative to Abkhazia to monitor the projects financed by it, 
although such cooperation on the part of the European Union did not mean de jure recognition of 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 123 Sofia, Bulgaria



Abkhazia by the EU member states. Despite such an opinion, Zagorski did not focus on the fact that 
such a relationship with an unrecognized subject of international law was possible. 

33. Conclusion 

In the path of peace building, the parties involved in the conflict should aim to think about solving the 
problem, it is necessary to look for a solution without ignoring each other's positions. The positive 
transformation of the conflict implies the process of reconciliation, and the latter is connected with the 
special desire and determination of the conflicting parties to cooperate with each other in order to 
establish peace. The conflicting parties must come to a consensus that the reconciliation process is a 
necessary condition for the implementation of peace agreements. 

Analyzing the conflict in Abkhazia, the influence of offensive realism (one of the theories of 
international relations) was clearly revealed, which best explains Russia's actions in the South 
Caucasus region. According to mentioned theory, the main goal of the state is to increase its power and 
gain regional hegemony. Based on the above, Russia's policy aims to cause more conflicts between 
ethnic groups in the Caucasus region. After the collapse of the Soviet Union, Russia took good 
advantage of the current situation in the world and helped to inflame tensions between Georgians and 
Abkhazians. The Russian Federation's involvement in the Caucasus region was determined by its 
strategic interest - to increase its power and influence. 

Based on the abovementioned, it can be concluded that in the post-conflict period, Abkhazia is in 
negative peace condition. Analyzing the Lederach’s pyramid of peacebuilding, it was determined that 
none of the parts of the pyramid is involved in the positive peace transformation process. Despite the 
fact that the Georgia tried to peacefully transform the conflict, the Abkhazian side was not ready for 
such a process. Moreover, they did not even express their desire to be involved in the process of 
peaceful transformation of the conflict. 

The solution to problem is a long-term process that requires complex approaches. It is important to 
create the necessary environment for a united, peaceful coexistence of society, which will make 
possible strong relations in all fields. The rapprochement of the divided society can be carried out 
through bilateral trade, free movement of people, joint investment, humanitarian, social and cultural 
projects. That is why Georgia, which has taken an European course, should make every effort to join 
the European Union, because economic and trade relations are one of the main factors in reconciling 
the population in the matter of restoring trust. The latter is one of the determining factors of the 
peaceful transformation of the conflict. 
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ÖZET 
 
Samsun İli Vezirköprü İlçesinin tarihini araştırmak, İlçedeki arkeolojik kültür varlıklarını 
tespit etmek, yerinde incelemek, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını belgelemek, tescil 
değerlendirmesini yapmak, bilimsel sonuçlarını sunmak, yayınlamak ve etkin bir biçimde 
tanıtmak ve bilim dünyası ile ilçe turizmine kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
başkanlığımdaki bir ekip tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle “Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Yakın Çevresi 
Yüzey Araştırması” başlıklı bir yüzey araştırma projesi başlatılmıştır. Projenin amacı önemli 
bir Roma kenti olan Neoklaudiopolis Antik Kenti’nin lokalizasyon sorununu çözmek ve 
kentin yayılım alanını tespit etmektir. Bu kapsamda toplam beş yıllık bir çalışma takvimi 
hazırlanmış ve bu takvim çerçevesinde 2018 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bugüne dek 
yürütülen çalışmalar 72 köyde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında, 12 kale, 29 yamaç 
yerleşimi, 8 höyük, çok sayıda mezar, pres denge ağırlığı, işlik, sütun, sütun başlığı ve altlığı, 
lahit, mimari yapı elamanı, mil taşı ayrıntılı bir şekilde araştırılarak kayıt altına alınmıştır. 
Birçok bölgede tarihlemek amacıyla nitelikli seramiklerden örnekler toplanarak Samsun 
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Çalışmalar sırasında tespit edilen devşirme malzemeler 
ağırlıklı olarak Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Tespit edilen tümülüs ve yamaç 
yerleşimlerinde çok sayıda kaçak kazı çukurunun görülmesi bölgede yoğun bir definecilik 
faaliyetinin yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Yerleşim alanlarında özellikle Demir çağ, 
Roma çağı ve Bizans seramiklerinin yoğunlaştığı izlenmektedir. Köylerde ele geçen devşirme 
mimari yapı elamanları ise Neoklaudiopolis antik kentinin kalıntılarının geniş bir alana 
yayıldığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Samsun-Vezirköprü, Neoklaudiopolis, Roma Yerleşimleri 

 
 
 

ABSTRACT 
In order to research the history of Vezirköprü District of Samsun Province, to identify the 
archaeological cultural assets in the district, to examine on-site, to document the movable and 
immovable cultural assets, to make registration evaluation, to present, publish and effectively 
promote the scientific results, and to contribute to the scientific world and tourism of the 
district. A survey project titled “Neoklaudiopolis Ancient City and Territory Surveys” was 
initiated by a team with the permission of the Repuplic of Türkiye Ministry of Culture and 
Tourism, Directorate General of Cultural Assets and Museums. The aim of the project is to 
solve the localization problem of the ancient city of Neoklaudiopolis, an important Roman 
city, and to determine the spread of the city. In this context, a five-year working calendar was 
prepared and work started in 2018 within the framework of this calendar. Studies carried out 
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to date have been carried out in 72 villages. During these works, 12 castles, 29 hillside 
settlements, 8 mounds, numerous tombs, press counterweights, workshops, columns, column 
capitals and bases, sarcophagi, architectural elements, and milestones, together with the 
registered ones, were found in detail. was researched and recorded. In order to date in many 
regions, samples of quality ceramics were collected and delivered to the Samsun Archeology 
Museum. The spolia materials found during the studies mainly belong to the Roman and 
Byzantine periods. The presence of many illegal excavation pits in the identified tumulus and 
slope settlements reveals that an intense treasure hunting activity is carried out in the region. 
It is observed that especially Iron Age, Roman Age and Byzantine ceramics are concentrated 
in the settlement areas. Reused architectural building elements found in the villages are very 
important in terms of showing that the remains of the ancient city of Neoklaudiopolis spread 
over a wide area. 
Keywords: Black Sea, Samsun-Vezirköprü, Neoklaudiopolis, Roman Settlements 
 

GİRİŞ  
Samsun’un Vezirköprü İlçesinin tarihini araştırmak, İlçedeki arkeolojik kültür 

varlıklarını tespit etmek ve önemli bir Roma kneti olan Neoklaudiopolis Antik Kenti’nin 
lokalizasyonunu ve çevresiyle olan ilişkilerini ortaya koyabilmek amacıyla 5 yıllık bir yüzey 
araştırması planlanmış ve bu planlama kapsamında 2018 yılında Samsun İli Vezirköprü 
İlçesinde ilk çalışmalara başlanmıştır. İlk sezon çalışmalarının ana merkezini Istavloz 
(İstavroz) Çayı’nın her iki yakasında bulunan 27 köy oluştururken, 2019 yılı çalışmalarında 
Vezirköprü’nün kuzey ve batısındaki 45 köy değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bugüne dek 
yürütülen çalışmalar 72 köyde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında, 24 tümülüs, 12 
kale, 29 yamaç yerleşimi, 6 höyük, 16 nekropol, çok sayıda mezar, pres denge ağırlığı, işlik, 
sütun, sütun başlığı ve altlığı, lahit, mimari yapı elamanı, mil taşı ayrıntılı bir şekilde 
araştırılarak kayıt altına alınmıştır. Birçok bölgede tarihlemek amacıyla nitelikli 
seramiklerden örnekler toplanarak Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Bu 
çalışmada yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen savunma yapıları ve yerleşimler 
değerlendirilmeye alınmıştır. 

1. SAVUNMA YAPILARI 
Bölgede yapılan incelemelerde; Vezirköprü coğrafyasının büyük ölçüde kayalık bir 

yapıya sahip olmasından ötürü, savunmanın da büyük ölçüde bu tip alanlarda yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bu kapsamda çalışmalar sırasında büyük tahkimatlı sur duvarlarından çok, 
kayalık alanlar üzerinde yapılmış ve yer yer sur duvarlarıyla destekleniş kule tipi bir savunma 
sisteminin oluşturulduğu izlenmektedir.  

1.1. Kaleler  
Çalışmalar sırasında 11 adet kale tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Çalköy’den 

Yörükçal yönüne giden yolun solunda, Gavurevi Mevkii olarak adlandırılan yerde bulunan 
yamaç yerleşiminin üst tarafında, araziye hakim bir noktada bulunmaktadır (Res. 1). İkinci 
kale Vezirköprü merkezinin 13 km. güneydoğusundaki Tekkekıran Mahallesi’nin 1,5 km. 
güneydoğusunda, Kale Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 2). Doğu-batı yönünde uzanan kale, 
İstavroz Çayı’nın batısında yüksek kayalık bir alan üzerinde, vadiye hakim bir noktada yer 
almaktadır. Üçüncü kale Vezirköprü merkezinin 15 km. kuzeydoğusunda bulunan Özyörük 
Mahallesi’nde, mahallenin 500 m. güneybatısında, 35 m. yükseklikte, kayalık dik bir yamaç 
üzerinde bulunmaktadır (Res. 3). Sarp kayalıklar üzerinde kurulan yerleşimin üç tarafını dik 
bir uçurum çevirmektedir. Kaleye çıkış ancak kayalığın doğuya bakan tarafında bulunan ve 
kaya mezarına çıkışı sağlayan, kayaya oyulmuş düzensiz basamaklar aracılığıyla mümkündür. 
Kalenin üzerinde 15x15 m.’lik düz bir platform bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sırasında 
kalede üç adet sarnıç tespit edilmiştir.  
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Dördüncü kale Vezirköprü merkezinin 20 km kuzeybatısındaki Narlısaray (Aşağınarlı) 
Mahallesi’nin yaklaşık 2,2 km kuzeyindeki Avren Mevkii’nde bulunmaktadır (Resim 4). 
Üzerinde çok sayıda Tunç Çağı seramiği bulunan, 330 m çapındaki kalenin etrafı işlenmemiş 
yıkılmış moloz taş yığınları ile çevrilidir. Beşinci kale kale Vezirköprü merkezinin 9 km 
kuzeybatısındaki Örencik (Virancık) Mahallesi’nin 2,2 km kuzeydoğusundaki Kisecik 
Mevkii’nde (Türkmen Mahallesi) bulunmaktadır (Res. 5). Kale ve nekropol alanından 
oluşmaktadır. Kale içerisinde kuzey-güney doğrultuda odaları oluşturan taş sıraları yer yer 
izlenebilmektedir. Kale içerisinde ağırlıklı olarak Roma Çağı seramiği ve mezar kiremidiyle 
birlikte az sayıda Geç Demir Çağ’ı seramiği görülmektedir. Vezirköprü merkezinin 7 km 
kuzeybatısındaki Avdan Mahallesi’nin 200 m güneyindeki Tepe Mevkii’nde (Bayrak Tepe), 
eski su deposunun bulunduğu doğu-batı yönlü bir tepe üzerinde ise başka bir kale tespit 
edilmiştir (Res. 6). Kale üzerinde 45 m uzunluğunda, işlenmemiş taşlardan oluşan ve yer yer 
izlenebilen bir duvar sırası tespit edilmiştir.  

Yedinci kale, Vezirköprü merkezinin 15 km güneyinde bulunan Büyükkale 
Mahallesi’nin 200 m güneyinde, mahallenin arka tarafında, oldukça yoğun bir bitki örtüsünün 
çevrelediği, araziye hâkim kayalık bir alan üzerinde bulunmaktadır (Res. 7). Yerleşimin 
kuzeyinde tırmanma rampası, güneyinde surlar bulunmaktadır. Kalenin en yüksek noktasında 
bulunan batı köşesinde, kayaya oyulmuş, korunabilen 14 adet düzenli basamakla kalenin en 
üst noktasına çıkılmaktadır. Surlarda altta Hellenistik Dönemden kalma dikdörtgen blok 
sıraları ve üzerinde Roma Dönemi’nde yer yer tuğla ile desteklenmiş, horosan harçlı, moloz 
taş örgülü duvar yapısı izlenebilmektedir (Res. 8). Kalenin güneybatı kısmında büyük ölçüde 
tahrip edilmiş, ancak şeklinden anlaşıldığı kadarıyla Hellenistik Dönem kalelerinde sıkça 
karşılaşılan, basamaklı kaya tüneline ait olabilecek bir açıklık bulunmaktadır. 

Vezirköprü’nün 16 km güneyindeki Küçükkale Mahallesi’nin 600 m kuzeydoğusunda 
kayalık bir alan üzerindeki diğer bir kale yerleşimi Büyükkale’nin yaklaşık 1 km 
güneydoğusunda yer almaktadır (Res. 9). Kalenin dereye bakan bölümü çok dik ve sarp bir 
kayalıklarla çevrilidir. Kalenin zirvesi 11x7.20 m’lik küçük bir gözetleme kalesi şeklindedir. 
Kayalığın devam eden bölümleri yerleşime müsait değildir. Ancak kalenin üstünde sarnıç ve 
basamaklı tünelin olması, kalenin dereye bakan bölümünde de yerleşim olması gerektiğini 
göstermektedir. Ancak çok sarp olmasından dolayı yerleşime ait izleri tespit etmek mümkün 
olamamıştır. Kaleye çıkan bölümdeki kayalık alanda 1 m kalınlığında, yer yer izlenebilen, 
işlenmemiş taşlardan yapılmış duvar kalıntıları görülmektedir. Doğu-batı yönlü yapılmış 21 m 
uzunluğunda duvar kalıntılarından dikdörtgen planlı bir yapının olduğu anlaşılmaktadır. 

Dokuzuncu kale Vezirköprü’nün 10 km batısındaki Gömlekhisar Mahallesi’nin 1.7 km 
güneybatısındaki Kalecik Mevkii’nde, 34 m yüksekliğindeki bir tepe üzerinde bulunmaktadır 
(Res. 10). Yerleşim üzerinde doğu-batı yönünde, işlenmemiş moloz taşlardan yapılmış belli 
belirsiz duvar izleri görülmektedir. Üzerinde birçok kaçak kazı çukuru görülen tepe üzerinde 
çok sayıda taş mezar plakası ve Geç Antik Çağ mezar kiremidi tespit edilmiştir. 

Vezirköprü’nün 15 km güney batısındaki Halkahavli Mahallesi’nin 1.3 km 
kuzeydoğusunda Kiskayası Mevkii’nde güneydoğu-kuzeybatı yönlü, 58x13 m uzunluğunda 
bir kale ve çevresinde yamaç yerleşimi bulunmaktadır (Res. 11). Yerleşimin en üst 
noktasındaki kayalık alanın düzleştirilmiş olduğu görülmektedir. Söz konusu bu alanın bir 
gözetleme kalesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yerleşim üzerinde yapılan çalışmalarda 
bir taş örgü mezar tespit edilmiştir. Çok sayıda kaçak kazı çukurunun olduğu alanda kiremit 
parçaları, Demir ve Roma Çağlarına ait seramikler tespit edilmiştir. Sonuncu kale, 
Vezirköprü’nün 18 km kuzeyindeki Türkmen Mahallesi’nin 3.5 km kuzeybatısında, baraj 
gölünün 300 m doğusunda, Terekkaya Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 12). Kale yerleşimi 
içerisinde sarnıç, duvar yapıları, mezarlar ve birçok kaçak kazı çukuru görülmektedir. Söz 
konusu alanda çok sayıda Roma seramiği tespit edilmiştir. 27 m uzunluğundaki kalenin 
girişini kapatan sur duvarına ait kalıntılar görülmektedir.  
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1.2. Kuleler 
Çalışmalar sırasında üç adet kule yapısı tespit edilmiştir. Bu kule yapılarına 

baktığımızda; kesme taştan yapılmış belirli bir mimari form gösteren yapılardan çok, kayalık 
alanların düzleştirilmesi ve yer yer moloz taş örgülü duvarlarla desteklenmesi şeklinde 
yapıldığı görülmektedir. İlk örneğimiz Çekalan Mahallesi’nin 300 m. güneyinde, Acısu 
Deresi’nin hemen yanında, Kocakarıpınarı Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 13). Bir sur 
sistemine bağlı olmaksızın, kayalık bir alanın doğal yapısı kullanılarak oluşturulan kule yapısı 
üzerine; yer yer kayaya oyulmuş 35 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin 
çevresindeki yamaç yerleşimi üzerinde yapılan incelemelerde, dağınık şekilde Tunç, Demir, 
Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda seramik buluntusuna rastlanmıştır. 
İkinci kule yapısı Vezirköprü merkezinin 19 km. kuzeydoğusunda, Kaplancık Mahallesi’nin 
Gavuryolu Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 14). Kaplancık Kanyonu’nun girişinde bulunan 
yapı, bir çıkıntı şeklinde uzanan alçak bir kayalık alan üzerinde bulunmakta olup, üzerinde 
horasan harçlı duvar kalıntıları görülmektedir.  

Üçüncü kule Vezirköprü’nün 13 km güneybatısındaki Esen (Esenköy) Mahallesi’nin 1 
Zindankaya Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 15). Söz konusu yerde Doğu-batı yönde uzanan, 
27 m yüksekliğindeki bir kayalık alan üzerinde, kısmen korunmuş durumda 21 adet kaya 
basamağı tespit edilmiştir. Kayalık alanın çevresindeki arazi üzerinde, Roma ve Geç Antik 
Çağ’a ait çok sayıda seramik buluntusuna rastlanmış olması, kayalık alanının araziye hakim 
bir konumda oluşu alanın gözetleme kulesi olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. 

2. YERLEŞİMLER 
Araştırmalarımız sırasında elde edilen bulgular yerleşimlerin büyük oranda yamaçlar 

üzerine kurulduğunu göstermektedir. Vezirköprü’nün dağlık ve engebeli yüzey şekilleri bu tip 
yerleşim yerlerini ön plana çıkarmış olmalıdır.  

2.1. Yamaç Yerleşimleri 
İlk yamaç yerleşimi Çekalan Mahallesi Kocakarıpınarı Mevkii’nde tespit edilmiştir 

(Res. 16). Yolun hemen altında yer alan yerleşim, günümüzde tarla olarak kullanılan bir arazi 
üzerinde bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde üzerinde Demir Çağı’ndan başlamak üzere 
Roma ve Geç Roma dönemlerine ait dağınık şekilde seramik parçaları tespit edilmiştir. 
Yerleşim üzerinde herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Yine aynı mahallenin 
Köyaltı Mevkii’nde, Kocakaya Yamaç yerleşimi bulunmaktadır (Res. 17). Tarla olarak 
kullanılan yamaç üzerinde dağınık bir şekilde Tunç, Demir, Hellenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerine ait çok yoğun bir seramik buluntusuna rastlanmıştır. Yerleşime ait herhangi bir 
mimari kalıntı tespit edilememiştir. Üçüncü yerleşim Çalköy Baykuşkaya Mevkii’nde, 
İstavloz Çayı’nın hemen yamacında bulunmaktadır (Res. 18). Yamaç üzerinde Roma ve 
Bizans dönemlerine ait çok sayıda seramik, kiremit ve pithos parçaları tespit edilmiştir. 
Yamacın üst kısmında 4x2.5 m. ölçülerinde, kare planlı olduğu anlaşılan bir Bizans yapısı 
bulunmaktadır. Yapının, üç sırası izlenebilen moloz taş örgülü, iki kenar duvarı 
görülmektedir. 

 Dördüncü yerleşim Çalköy’den Yürükçal yönüne giden yolun sol tarafında, 
mahallenin üst kısmında Gavurevi Mevkii olarak adlandırılan yerde bulunmaktadır (Res. 19). 
Yamaç yerleşimi üzerinde Yürükçal yolunun üstünden başlamak üzere, Demir ve Ortaçağ’a 
tarihlenen yoğun bir seramik buluntusu gözlenmiştir. Bu seramik buluntusunun yerleşimin 
aşağısından geçen İstavloz Çayı’na kadar uzandığı görülmektedir. Beşinci yerleşim İstavloz 
Çayı’nın üzerindeki bir yamaç üzerine kurulan Yürükçal Mahallesi’nin Bidene Mevkii’nde 
(Gavur Yerleşimi), günümüzde tarla olarak kullanılan arazi üzerinde bulunmaktadır (Res. 20). 
Alanda yapılan incelemelerde Ortaçağ’a ait çok yoğun bir seramik buluntusunun gözlenmesi 
buranın bir Ortaçağ yerleşimi olduğunu ortaya koymaktadır. Altıncı yerleşim Akören 
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Mahallesi’ne giden yolun 60 m. kuzeyinde, Dökmetepe Tümülüsü’nün 200 m. doğusunda, 
Tevekleşme Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 21). Yamaç yerleşimi üzerinde Demir, Roma ve 
Bizans dönemlerine ait çok sayıda seramik buluntusu tespit edilmiştir. Yerleşimin hemen 
yukarısında bulunan alanda taş sandık mezarlar ve tümülüsün bulunmuş olması burada yoğun 
bir yerleşim olabileceğinin kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Yedinci yerleşimimiz 
Vezirköprü merkezinin 4 km. doğusunda bulunan Hacıkurt Mahallesi’nde, Kilisekaya Mevkii 
olarak adlandırılan alanda yer almaktadır (Res. 22). Yerleşim mahallenin kuzey batısında 16 
m. yüksekliğindeki sarp kayalık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Yapılan araştırmada kayalık 
üzerinde herhangi bir mimari yapılaşma saptanamamakla birlikte Tunç, Demir Hellenistik, 
Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait seramik buluntuları gözlemlenmiştir.  

Vezirköprü merkezinin 19 km. kuzeydoğusunda bulunan Kaplancık Mahallesi’nde üç 
adet yerleşim yeri tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Şahinkaya Kanyonu’nun bir uzantısı olan 
Kaplancık Kanyonu içinde, Bedesten Mevkii olarak adlandırılan yerde bulunmaktadır (Res. 
23). Kaplancık Mahallesi’nin yaklaşık 2 km. güneybatısında bulunan yerleşime, ancak 
Kaplancık tarafından teknelerle ulaşılmaktadır. Köylüler tarafından önceleri dere yatağından 
kayaya oyulmuş merdivenlerle çıkışın sağlandığı ifade edilmiş olmasına karşın günümüzde 
görülememektedir. Doğal bir kayalık alan içine inşa edilen yerleşim kuzey-güney yönünde 30 
m., doğu-batı yönünde 20 m. ölçülerindedir. Günümüzde de görülebilen moloz taş örgülü 30 
m.’lik istinat duvarı kuzey-güney yönünde inşa edilmiştir (Res. 24). Odaların üzeri toprakla 
örtülü olduğu için ölçü alınamamıştır. Doğuya doğru bakan yerleşimin üzerinde yapılan 
incelemede; yoğun olarak Roma Çağı seramiği olmak üzere Hellenistik ve Demir Çağlarına 
ait çok sayıda seramik tespit edilmiştir. Kaplancık Mahallesi’ndeki ikinci yerleşim mahallenin 
500 m. güneyinde, Harmankaya olarak adlandırılan mevkide yer almaktadır (Res. 25). 
Kaplancık Kanyonu’nun kenarında bulunan yerleşim üzerinde Tunç, Demir ve Roma Çağı’na 
ait seramik buluntusu tespit edilmiştir. Üçüncü yerleşim Oluklu Mevkii’nde bulunmaktadır 
(Res. 26). Yerleşim; içinde şapel, duvar kalıntıları ve nekropol alanının da olduğu geniş bir 
alana yayılmış durumdadır. Alanda görülen Ortaçağ’a ait şapel yaklaşık 14.5x9 m. ölçülerinde 
olup yerel taştan yapılmıştır. Günümüzde kuzey duvarının bir kısmı ve doğuya bakan apsisin 
genel hatları izlenebilmektedir.  

On birinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 9 km. güneydoğusunda, Meşeli 
Mahallesi’nin 1 km. kuzeybatısındaki Ömer (Taşlık) Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 27). 
Yerleşim üzerinde Roma ve Ortaçağ dönemlerine tarihlendirilen birçok seramik buluntusu 
tespit edilmiştir. Mahallenin girişinde yer alan çeşme üzerinde devşirme olarak kullanılmış 
mil taşı ve sütun bulunmaktadır. Ayrıca Meşeli İlköğretim Okulu bahçesinin kenarında da 
atılmış olarak, 2 adet mil taşı bulunmaktadır. On ikinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 13 
km. güneyinde bulunan Tepeören Mahallesi, Mezarlık Mevkii’nde yer almaktadır (Res. 28). 
Yerleşim üzerinde; geniş bir alana yayılmış olarak Demir, Geç Demir, Roma ve Ortaçağ 
dönemine ait çok sayıda seramik tespit edilmiştir. Aynı mahallenin Taşlıpınar (Ağırtarla) 
Mevkii’nde de başka bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir (Res. 29). Yerleşim üzerinde de 
yine Mezarlık Mevkii’nde olduğu gibi Demir, Geç Demir ve Ortaçağ seramikleri ve çok 
sayıda kaçak kazı çukuru bulunmuştur.  

On dördüncü yerleşim Vezirköprü merkezinin 13 km. güneydoğusunda bulunan 
Boğazkoru Mahallesi, Maltepe Mevkii’nde, bulunmaktadır (Res. 30). Maltepe Yamaç 
Yerleşimi olarak tescilli olan yerleşimin en yüksek noktasında, Maltepe Tümülüsü yer 
almaktadır. Yerleşim ortasından geçirilen tarla yolu nedeniyle ikiye ayrılmıştır. Yolun sağ 
tarafında kalan alan köylüler tarafından Ören Mevkii olarak adlandırılmakta olup, Maltepe 
Yamaç Yerleşiminin devamı niteliğindedir. 200 m2’lik geniş bir alana yayılmış durumda olan 
yerleşim üzerinde; Demir, Geç Demir, Roma ve Ortaçağ dönemlerine tarihlenen çok sayıda 
seramik tespit edilmiştir. Mahallenin içinde yapılan araştırmalar sırasında Köy Konağı’nın 
bulunduğu kuzeydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan kayalık tepe üzerinde kayaya oyulmuş 6 
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adet mezar, mahallenin girişinde çeşme üzerinde mezar steli, yazıtlı stel parçaları, çok sayıda 
sütun, işlik, lahit ve mimari yapı parçaları, Bogazkuru Mahallesi’nde önemli bir Roma 
yerleşimi bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

On beşinci yerleşim yerimiz Vezirköprü merkezinin 13 km. güneydoğusunda bulunan 
Tekkekıran Mahallesi’nin 1,5 km. güneydoğusunda, Kale Mevkii olarak adlandırılan alanda 
bulunmaktadır (Res. 31). Günümüzde tarım arazi olarak kullanılan ve yaklaşık 200 m. 
genişliğe sahip bir alan üzerinde bulunan yerleşim üzerinde; Demir, Geç Demir, Roma, 
Selçuklu, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait çok yoğun bir seramik buluntusu tespit 
edilmiştir.  

On altıncı yerleşim Vezirköprü merkezinin 18 km kuzeybatısındaki Saray (Saraylı) 
Mahallesi’nin 1.7 km doğusunda, Taşlı Tarla Mevkii’nde (baraj kenarı) tespit edilmiştir (Res. 
32). Ortaçağa tarihlenen yerleşim 500 m’lik geniş bir alana yayılmış olup, üzerinde Ortaçağ 
yoğun olmak üzere az miktarda Roma Çağı seramiğine rastlanmıştır. Yerleşime ait herhangi 
bir mimari kalıntı tespit edilememiştir. 

On yedinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 9 km kuzeybatısında Örencik (Virancık) 
Mahallesi’nin 1.2 km kuzey batısındaki Tindaş Mevkii’ndeki Roma Nekropol alanının 50 m 
kuzeyinde, yol kenarında, Küçükpınar Mevkii olarak adlandırılan yamaç üzerinde tespit 
edilmiştir (Res. 33). Yerleşim üzerinde ağırlıklı olarak Roma seramiği olmak üzere, Demir 
Çağı’ndan Ortaçağ’a kadar farklı dönemlere ait seramikler görülmektedir. 

On sekizinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 9 km kuzeybatısındaki Örencik 
(Virancık) Mahallesi’ndeki Büyükpınar Mevkii olarak adlandırılan alanda tespit edilmiştir 
(Res. 34). Köyün çeşmesinin yanındaki alanda 1986 yılındaki yol çalışması sırasında, duvar 
sıraları ortaya çıkmış ve bu yol çalışmasından dolayı alan ikiye bölünmüştür. Duvarın 
uzunluğu 31 m, ölçülebilen kalınlığı ise 80 cm’dir. Batı kısmı yol çalışması sırasında tahrip 
edilmiş, doğu kısmı kayalık bir alan üzerine oturmaktadır. Yamaç yerleşiminde çok sayıda 
seramik ve çatı kiremidi tespit edilmiştir.  

On dokuzuncu yerleşim Vezirköprü merkezinin 7 km kuzeybatısındaki Avdan 
Mahallesi’nin 1 km kuzeybatısında, Köprübaşı Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 35). 
Oymaağaç Höyüğü’nün 1,8 km güneybatısında kalan yerleşim üzerinde ağırlıklı olarak Demir 
ve Roma Çağ’ı seramiği, pitos ve taş mezar plakaları tespit edilmiştir. Yirminci yerleşim 
Vezirköprü merkezinin 10 km güneybatısındaki Kuşçular Mahallesi’nin yaklaşık 500 m 
güneydoğusundaki Ören Mevkii’nde bulunmaktadır (Res. 36). Geç Antik Çağ’a tarihlenen 
yamaç yerleşimi üzerinde 100 m çapında geniş bir alana yayılmış seramik parçaları 
izlenmektedir. Yirmi birinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 10 km güneybatısındaki Kovalı 
Mahallesi’nin 2.4 m kuzeybatısında Benlice Mevkii’nde yer almaktadır (Resim 37). Yamaç 
yerleşiminde Ortaçağ seramiği yoğun olmak üzere, yeşil sırlı seramikler ve taş mezar kiremidi 
ile birlikte çok sayıda kaçak kazı çukuru görülmektedir.  

Yirmi ikinci yerleşim Vezirköprü merkezinin 10 km güneybatısındaki Kadıçayırı 
Mahallesi’nin 600 m güneydoğusunda, Elaldı ve Kadıçayırı Mahalleleri arasındaki Çırdan 
Mevkii’nde tespit edilmiştir (Resim 38). Elaldı ve Kadıçayırı arasındaki yolun batısındaki 
arazide yer alan yerleşim yol tarafından ikiye bölünmüştür. Yerleşimde Ortaçağ seramikleri 
ve az da olsa Roma seramikleri tespit edilmiştir. 

Yirmi üçüncü yerleşim Vezirköprü’nün 8.1 km güneyindeki Sarıyar Mahallesi’nin 1.5 
km kuzeyinde, Kurtluca Mevkii’nde tespit edilmiştir (Resim 39). Kuzey-güney doğrultudaki 
yamaç yerleşimi Cambaz Çayı’nın 200 m doğusunda, Doğancı Tepesinde tespit edilen Roma 
Nekropolü’nün 500 m doğusunda yer almaktadır. Geç Demir, Roma ve Geç Antik Çağ 
seramiklerinin yoğun olduğu yerleşimde, taş mezar plakaları da görülmektedir. Yirmi 
dördüncü yerleşim Vezirköprü’nün 13 km güneyindeki Esen (Esenköy) Mahallesi’ndeki 
Evkaya Kaya Mezarı’nın yanı başındaki arazide bulunmaktadır. Yaklaşık 100 m çapındaki bir 
alana yayılmış durumda olan (Resim 40) yerleşim üzerinde yoğun miktarda mezar kiremidi, 
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Demir Çağ seramiği, yeşil sırlı Bizans seramiği, Roma ve Geç Antik Çağ seramiği ile az 
miktarda taş mezar plakası tespit edilmiştir. 

Yirmi beşinci yerleşim Vezirköprü’nün 10 km batısındaki Gömlekhisar Mahallesi’nin 
700 m güneyindeki Akpınar Mevkii’nde bulunmaktadır (Resim 41). Yerleşim yaklaşık 50 
m2’lik bir alana yayılmış olup üzerinde az miktarda Roma ve çok miktarda Geç Antik Çağ 
seramiği tespit edilmiştir. Mahalleliler tarafından söz konusu alanda önceki yıllarda yapılan 
kaçak kazılarda mezarların çıktığı ifade edilmektedir. 

Yirmi altıncı yerleşim Vezirköprü’nün 15 km batısındaki Cebeli Mahallesi’nin 500 m 
kuzeyinde, Bakacak Mevkii’nde, Evkaya olarak adlandırılan kayalık bir alanın çevresinde 
tespit edilmiştir (Resim 42). Alanda yapılan incelemelerde Geç Antik Çağ’a ait mezar 
kiremidi ile taş mezar plakaları bulunmuştur. Kayalık alan üzerinde doğal bir mağara oluşumu 
bulunmakta olup defineciler tarafından patlatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kayalıklar 
üzerinde yerleşime ait, olasılıkla bir kule yapısı olabilecek düzleştirilmiş alanlar 
bulunmaktadır. Aynı mahallenin 1.5 km kuzeybatısında, Kapan Mevkii’nde ikinci bir yamaç 
yerleşimi ve nekropol alanı tespit edilmiştir. Yamaç Yerleşiminde yoğun miktarda mezar 
kiremidi, az sayıda Demir ve Roma Çağı seramiği ile mezar plakası tespit edilmiştir. 

Yirmi sekizinci yerleşim Vezirköprü’nün 3 km güney batısındaki Oruç Mahallesi’nin 
2 km kuzeyinde, Arıca yolunun hemen altında, Güney Mevkii’nde bulunmaktadır (Resim 43). 
Yaklaşık 100 m çapında bir alana yayılmış olan yerleşim üzerinde yoğun olarak çatı kiremidi 
ve Roma Seramiği tespit edilmiştir.  

Yirmi dokuzuncu yerleşim Vezirköprü’nün 8 km güney batısındaki Kuyaş 
Mahallesi’nin 2 km kuzeydoğusundaki Kilisetepe Mevkii’nde bulunmaktadır (Resim 44). 
Alanda az sayıda Geç Antik Çağ seramiği görülmektedir.  

2.2. Höyükler 
Vezirköprü ve çevresinde yüzey şekillerinin çok engebeli ve kayalık oluşu höyük tipi 

yerleşim yerlerine çok fazla imkan vermemiştir. Çalışmalar sırasında 8 adet höyük tespit 
edilmiştir. Bunlardan ilki Çalköy Mahallesi, Kayalı Mevkii’nin kuzeyinde bulunan Camii 
Tepesi Höyüğü’dür (Res. 45). Höyük 16 m. yüksekliğinde ve yaklaşık 80 cm. çapındadır. 
Höyüğün ortasından yol geçirildiği için ikiye bölünmüştür. Bir kısmı da üzerine yapılan 
inşaatlardan dolayı tahrip edilmiştir. Yayılım alanı İstavloz Çayı’na kadar uzanan höyüğün üst 
kısmında mezarlık alanı bulunmaktadır. Höyük üzerinde yyapılan incelemede Tunç, Demir, 
Roma ve Bizans dönemlerine ait seramik buluntusunun tespit edilmiş olması höyükte erken 
dönemlerden geç dönemlere kadar bir yerleşim olduğunun ortaya koymaktadır.  

İkinci höyük Vezirköprü merkezinin 11 km. güneydoğusunda, Yarbaşı Mahallesi’nin, 
400 m. kuzeyinde bulunmaktadır (Res. 46). Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu olan höyüğün, 
güney ucu İstavloz Çayına kadar uzanmaktadır. Birçok kaçak kazı çukuru bulunan höyük 
üzerinde; açılan çukurlar içinde moloz taş örgülü duvarlar ve tonozlar izlenebilmektedir. 
Höyüğün güney tarafındaki yamaç üzerinde 4 m.’lik kısmı izlenebilen geç dönem duvar 
sırasından itibaren, Demir Çağı’ndan başlayan seramik kalıntılarının yerleşimin güneyinden 
aşağıya, İstavloz Çayı’na doğru akmış olduğu izlenmektedir. Yerleşimin genelinde yapılan 
incelemede ise Demir, Hellenistik, Roma ve Ortaçağ’a tarihlenen seramik buluntuları tespit 
edilmiştir 

Üçüncü höyük Vezirköprü merkezinin 11 km kuzeybatısındaki İncesu Mahallesi’nin 
yaklaşık 1 km güneybatısında, Kemiklitepe (Dulek) Mevkii olarak adlandırılan ve günümüzde 
üzerinde mahallenin su deposunun olduğu yerdedir (Resim 47). Yaklaşık 60 m çapındaki 
höyük üzerinde yapılan incelemede; Tunç, Orta Demir Çağ, Ortaçağ ve Geç Antik Çağ’a 
tarihlenen çok sayıda seramik ve kiremit parçalarına rastlanmıştır.  
 Dördüncü höyük Vezirköprü merkezinin 7 km kuzeybatısındaki Yağınözü 
Mahallesi’nin, 2 km güneydoğusunda, Vezirköprü yolunun yaklaşık 300 m kuzeyinde, 
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Acısubaşı (Aculuk) Mevkii’nde bulunmaktadır (Resim 48). 31 m yüksekliğindeki höyüğün bir 
kısmı yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere iş makineleriyle alınan toprak yüzünden 
büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Üzerinde yapılan incelemelerde Tunç, Geç Demir,  Roma, 
Ortaçağ ve Geç Antik Çağ’a tarihlenen çok sayıda seramik buluntusu tespit edilmiştir. 

Beşinci höyük Vezirköprü merkezinin 10 km kuzeybatısındaki İnkaya Mahallesi’nin 
600 m güneybatısında, İncesu-İnkaya yolunun 100 m batısında, Höbeğin Doruk olarak 
adlandırılan mevkide tespit edilmiştir (Resim 49). Höyük İnkaya-İncesu yoluyla ikiye 
ayrılmış durumdadır. İnkaya tarafındaki bölümde yoğunluklu olarak mezar kiremitlerine 
rastlanması Höyüğün İnkaya tarafındaki kısmının daha çok defin amacıyla kullanılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. Höyük üzerinde çok az Tunç, yoğun olarak Demir, Roma ve 
Geç Antik Çağlara ait seramikler tespit edilmiştir. 
 Altıncı höyük Vezirköprü merkezinin 20 km kuzeybatısındaki Narlısaray (Aşağınarlı) 
Mahallesi’nin yaklaşık 1 km güneydoğusundaki Doğantepe Höyüğü’dür (Resim 50). Höyük 
28 m yüksekliğinde olup 100 m2’lik geniş bir alana yayılmış durumdadır. Höyük üzerinde 
yapılan incelemede Tunç ve Demir Çağlarına ait çok sayıda seramik buluntusu ile kaçak kazı 
çukurları tespit edilmiştir. Yedinci höyük Vezirköprü merkezinin 8 km güneybatısındaki 
Taşlıyük Mahallesi’nin yaklaşık 400 m güneybatısında, Höyük Mevkii’nde bulunmaktadır 
(Resim 51). 79 m yüksekliğindeki bir tepe üzerinde olan höyük, tepenin güneydoğu ve batı 
eteklerine doğru geniş bir alana yayılmış durumdadır. Tarla olarak kullanılan höyük üzerinde 
Tunç, Demir ve Roma Çağlarına ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Höyüğün zirvesinde 
Geç Antik Çağ’a tarihlenen, bir yerleşime ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Tepenin çok 
sarp ve korunaklı olması geç dönemde küçük bir gözetleme kulesi ve ya kalesi olarak 
kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Höyüğün üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru 
görülmektedir.Sekizinci höyük Vezirköprü’nün 6.5 km kuzeyindeki Adatepe Mahallesi’nin 
içinde ilköğretim okulunun arkasında bulunan Tepecik Höyüğü’dür (Resim 52). Yaklaşık 50 
m çapında olup, ekili arazi içinde kalmaktadır. Höyüğün üzerinin geç dönemde nekropol 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Üzerinde Tunç ve Demir Çağları’na tarihlenen seramikler 
bulunmaktadır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ   
Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki ilk araştırmalar 70’li yıllara kadar uzanmaktadır. 

Sonraki yıllarda da Samsun ve çevre ilçelerinde çok sayıda yüzey araştırması yapılmıştır. 
Ancak bu çalışmalarda Vezirköprü üzerinde çok fazla durulmadığı görülmektedir. Samsun 
İlinde en çok kaçak kazının ve tahribatın olduğu alanların başında şüphesiz Vezirköprü 
gelmektedir. Samsun Müzesi envanterinde bulunan birçok antik malzemenin Vezirköprü’den 
getirilmiş olması da bunun en büyük delilidir. Mevcut envanter kayıtlarının da çok yeterli 
olmadığı aşikardır. Bu kapsamda bölgenin sağlıklı bir kültür envanterinin çıkarılabilmesi için 
kapsamlı bir yüzey araştırmasına ihtiyaç duyulmuş ve 2018 yılından itibaren çalışmalara 
başlanmıştır. Ele geçen devşirme malzemeler ve seramikler ağırlıklı olarak Roma ve Bizans 
dönemlerine tarihlenmekte olup Karadeniz ve Orta Anadolu ile paralellik arz etmektedir. 
Çalışmalar sırasında bulunan çok sayıdaki mermer mimari yapı elemanları, pres denge 
ağırlıkları ve işlikler Neoklaudiopolis Antik Kenti’nin geniş bir alana yayıldığını ve 
azımsanmayacak bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte araştırmalarımız 
sırasında elde edilen bulgular yerleşimlerin büyük oranda yamaçlar üzerine kurulduğunu 
göstermektedir. Vezirköprü’nün dağlık ve engebeli yüzey şekilleri bu tip yerleşim yerlerini ön 
plana çıkarmış olmalıdır. Önümüzdeki yıl yapılacak yeni çalışmalarla birlikte antik kentin 
lokalizasyon sorunu ve yayılım alanının tespitinde önemli bir noktaya ulaşılması 
hedeflenmektedir.   
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ÖZET 

Amaç: Aile Hekimliği Sisteminde Aile Hekimi aile sağlığı elemanı ile birlikte kendine kayıtlı 
bireylerin sorunlarını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle ele alan bütüncül bir hizmet 
sunar. Bu araştırmanın amacı, Aile hekimliği Hizmetlerinin İstanbul’un bir ilçesinde bir aile 
sağlığı merkezinde halk tarafından bilinme, yararlanılma ve memnuniyet durumunu 
araştırmaktır.  Yöntem: Araştırma İstanbul ilindeki,  bir Aile Sağlığı Merkezinde Eylül 2013-
Ocak 2014 tarihleri arasında yürütüldü. Yüz yüze görüşme metoduyla 400 kişiye demografik 
veriler, EUROPEP (Patients Evaluate General/Family Practice) anketi ve araştırıcının 
geliştirdiği Hizmetleri Bilme, Yararlanma ve Memnuniyet Durumu Anketi (HBYMDA) 
uygulandı. HBYMDA de toplam puan 24 idi. EUROPEP anketindeki toplam puan 115 idi. 
Bulgular: Araştırmaya katılan kişilerin 302’si(%76)  kadın ve 98’i(%24) erkekti. Grubun yaş 
ortalaması 37,17±14,10 idi. Kadınların yaş ortalaması 35,42±13,04, erkeklerin yaş ortalaması 
42,57±15,85 idi. HBYMDA’nin toplam puan ortalaması 11,54±5,80 bulundu. EUROPEP 
anketi toplam puan ortalaması 93,87±21,32 bulundu. Bireylerin en çok bildikleri, 
yararlandıkları ve memnun oldukları hizmetler sırasıyla, muayene teşhis ve tedavi, enjeksiyon 
ve pansuman hizmetleri, acil hizmetler, ücretsiz laboratuar hizmetleri idi. Katılımcılar 
tarafından en az bilinen, yararlanılan ve memnun olunan hizmetler ise sırasıyla verem 
hastalarının direk gözetimli tedavisi, bireye ve çevreye yönelik bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
önlemlerin alınması, askerlik muayenesi ve periyodik muayene yapılması idi.  Sonuç: Aile 
Hekimlerinin hizmetlerinden düşük sosyo-ekonomik-kültürel grubun daha fazla yararlandığı 
ve hizmetlerden memnuniyetin hizmetleri bilme ve yararlanma durumu ile ilişkili olduğu 
saptandı. 
Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Sağlık Hizmetleri, Memnuniyet  
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ABSTRACT 
Aim:In the family practice, the family doctor accompanied with the family health center 
employee render integrated services to people registered in their own department from 
physical, psychological and social points. The purpose of this research is to investigate the 
cognition, utilization and satisfaction state of family practice services by the public of a 
family health center found at any district of Istanbul.  Method: The research in question has 
been done at the prefecture of Istanbul, at a family health center between the dates September 
2013 and January 2014. We have applied the Cognition, Utilization and Satisfaction State of 
services survey (HBYMDA) developed by the researcher, we have collected data through face 
to face method and applied EUROPEP (Patients Evaluate General/Family Practice) survey. 
The total point for HBYMDA was 24. Whereas the total point for EUROPEP was 115.  
Result: 302 (76%) of the persons having participated to the survey were women and 98 
(24%) men. The average of age of the group was 37,17±14,10. The average of age of women 
was 42±13,04 and 42,57±15,85 for men. The average of the total point for HBYMDA was 
calculated as 11,54±5,80. The average of total point of EUROPEP was 93,87±21,32. The 
services that persons know the most, use the most and are satisfied the most are listed 
respectively as following inspection diagnosis and therapy, injection and medical dressing 
services, emergency services, free laboratory services. Whereas the services that participants 
know the less, use the less and are satisfied the less are listed respectively as following 
therapy of tuberculosis through direct observation, taking measures concerning contagious 
disease towards people and environment, military examination and periodic examination. 
Conclusion: It is determined that the group of low social-economical-cultural uses more 
family practice services and that situation is related to the knowing, utilization and 
satisfaction state of the services.   
Key words: Family Medicine, Health Services, Satisfaction  
GİRİŞ 
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve 
sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sağlığın korunabilmesi için fiziksel ve 
sosyal çevrenin iyi olması ve kişilerin nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi gerekir(1). Bütün 
ülkeler halkının sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerine vatandaşlarının ihtiyaçları 
doğrultusunda etkin ve verimli olarak erişimini sağlamak için uğraş vermektedir (2). 
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonunda, koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerinin bireylere ulaştırılması yönündeki çalışmalar Cumhuriyetin ilanından 
günümüze kadar uzanan gelişim sürecinde devam etmiştir (3). O yıllarda nüfusun çok olduğu 
yerlerden başlayarak muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan 
hekimler desteklenmiş, 1961 yılında çıkan 224 sayılı Sosyalizasyon Yasası ile birinci 
basamak sağlık hizmetleri sağlık ocağı hizmetleri olarak tüm yurtta yaygınlaştırılmıştır (4). 
1982’de başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı ise temel sağlık hizmetlerindeki hizmetlerin 
finansmanını ve sunum modelini değiştirerek güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu modele Aile 
Hekimliği Modeli denmektedir. Çağdaş aile hekimliğinde her bireyin kişileri tanıyan, takip 
eden sürekli, entegre hizmet veren aile hekiminin olması esastır. Aile Hekimliği Sisteminde 
Aile Hekimi kendine kayıtlı bireylerle güvene dayalı iletişim kurar, sorunları fiziksel, 
psikolojik ve sosyal yönleriyle ele alır. Birey merkezli olmasının yanında aile ve topluma 
yönelik olma özellikleri de vardır. Gebe ve bebek takiplerinin yapılması yanında, gittikçe 
artan orandaki yaşlı nüfusun temel sağlık hizmeti gereksinimleri, onları tanıyan ve kolay 
ulaşabilecekleri aile hekimleri vasıtasıyla çok daha etkili olarak karşılanabilir (3). Aile 
Hekimi kendisine başvuranın değil, kendisine kayıtlı olmak koşuluyla başvuran hastanın 
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sağlık sorunları ile ilgilenen onu doğal çevresinde sağlık açısından koruma tedavi, ve takip 
eden hekimdir. Sağlıklı olma durumunun korunmasından kendi nüfusu adına her ile hekimi 
sorumlu olduğunda tüm toplumun sağlıklı olma durumu korunacaktır (2). Türkiye’de Aile 
Hekimi, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak 
hizmet vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına 
göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip 
veya tabipleridir (3). Aile hekimi bireylerin sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını 
oluşturur. Yalnızca coğrafi anlamda değil, ekonomik ve kültürel anlamda da kolay ulaşılabilir 
bir hizmet sunar. Koruyucu hekimlik uygulamalarını, tedavi ve rehabilite edici uygulamalarla 
bütünleştirir. Aile hekiminin çözemediği sağlık sorunları konusunda ikinci basamağa sevk 
işlemi yapılır ve sonuçlar yine aile hekimi tarafından takip edilir. Hizmetler hastalığın belirli 
bir evresi ile sınırlı değildir; sağlıklı dönemlerde sunulması gereken hizmetleri de kapsar ve 
aile hekimi bireyi tüm yaşamı boyunca izleyebilir. Aile hekimi için kişilerin bilgilerinin 
gizliliğinin korunması çok önemlidir (5). Aile hekimliği kökenini batı dünyasından alan bir 
uygulamadır. Günümüzde uygulamada ve adlandırmada farklılıklar olsa da dünya ülkelerinin 
birçoğunda Aile Hekimliği birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır (6). 
Amerika, Almanya, İtalya, Kanada,  İngiltere bunlardan birkaç tanesi olup, her birinin 
kendilerine uygun modelleri vardır. Ülkemizde Aile hekimliği Sistemi 15 Eylül 2005 
tarihinde Düzce’de ilk pilot uygulama ile başlatılmış olup, 2011 yılından itibaren tüm 
Türkiye’de uygulamaya geçilmiştir. ”Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” ve 
izleyen zamanlarda çıkarılan kanun ve yönetmeliklere göre aile hekimi, kişiye yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık 
hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı 
olarak vermekle yükümlüdür. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede 
kullanılan temel kriterlerden biri olan hasta memnuniyeti hastaların istek ve beklentilerinin 
karşılanması olarak tanımlanabilir (7). Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kullanımı ve hasta 
memnuniyetinin ölçülmesi ile ilgili çalışmalar az sayıdadır.  Uygulanmaya başlanan aile 
hekimliği sisteminden haberdar olma, tercih, kullanma durumu ve memnuniyet ile ilgili 
araştırmalara gerek duyulmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul il merkezinde bir aile sağlığı 
merkezine başvuran 18 yaş ve üstü kişilerin aile sağlığı merkezinin verdiği hizmetleri bilme, 
yararlanma ve memnuniyet durumlarının araştırılması hedeflenmiştir. Sadece memnuniyetin 
değerlendirilmemiş olması, hizmetleri bilme ve yararlanma durumlarının da sorgulanmış 
olması bu çalışmaya İstanbul’da Aile Hekimliği sistemine geçildikten sonra bu konuda 
yapılan ilk çalışma özelliğini kazandırmaktadır. 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırma İstanbul ilindeki, bir Aile Sağlığı Merkezinde Eylül 2013-Ocak 2014 tarihleri 
arasında yürütülmüş tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Hasta memnuniyetinin %50 olacağı 
varsayılarak %95 güven düzeyinde ±%5 hata payı ile örnek çapının en az 384 olması 
hesaplanmıştır (8). Bireyler hekimlerin hasta listesinden sistematik örneklem ile alınmıştır. 9 
Aile Hekiminden 45 er kişi, listeden her 100 kişiden biri alınacak şekilde seçilmiştir. Toplam 
405 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.5 kişi araştırmaya katılmayı reddetmiş olup 400 kişiye 
anket uygulanmıştır. Bu kişiler Aile Sağlığı Merkezine çağrılarak yüz yüze görüşme yöntemi 
ile anket uygulanmıştır. Seçilen ve kendisine ulaşılamayan hastalar örnekleme alınmayarak,  
listedeki bir sonraki kişi çalışmaya dahil edilmiş ve bu kişilere ulaşılmıştır.   
Hastalara uygulanan anketler (Hizmetleri Bilme, Yararlanma ve Memnuniyet Durumu 
Anketi ) 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Demografik özellikler ve  Ocak 2013 te 
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde(Aile Hekimliği Uygulama 
Yönetmeliği (25/ 01/ 2013 tarih ve 28539 sayılı R.G.) yer alan Aile Hekiminin görevleri 
listesinden yararlanarak oluşturulmuş, hastaların verilen hizmetleri bilme, kullanma ve 
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memnuniyet durumlarını sorgulayan sorulardan oluşmaktadır (9). Hizmetleri Bilme, 
Yararlanma ve Memnuniyet Anketinde puanlama biliyor, yararlanıyor ve memnunsa 1 ve 
bilmiyor, yararlanmıyor ve memnun değilse 0 olarak puanlanmıştır. Buna göre 24 hizmetten 
de memnun olan 24 tam puan almaktadır.  
İkinci bölüm ise hizmeti kullanan bireylerin memnuniyetini sorgulayan (WONCA)Avrupa 
Örgütünün bir alt birimi olan EQUIP(European Working Party On Qualitiy In Family 
Practice) tarafından 1999 yılında geliştirilmiş ve halen 17 Avrupa ülkesinde kullanılmakta 
olan EUROPEP(Patients Evaluate General/Family Practice) Anketidir.(10) EUROPEP 
anketinin güvenirliği ve geçerliliği ve Türkçeye çevrilmesi Türkiye’de Aktürk ve arkadaşları 
tarafından yapılmıştır (10). Bu ankette her sorunun cevaplarının anketi dolduran birey 
tarafından kötüden (1 puan) mükemmele kadar (5 puan) puanlandırılması istenmektedir. 23 
soru için toplam 115 puan mükemmeli göstermektedir. 400 kişiye anketler araştırıcı 
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. 
 Ayrıca, hekimler için bir anket hazırlandı. Seçilen Merkezde çalışan 9 Aile Hekimine ve 
Toplum Sağlığı Merkezinden de 1 hekime Aile Hekimliği Sisteminden memnuniyetlerini 
sorgulayan 14 soruluk bir anket (Hekim Anketi) uygulandı. 
Veriler SPSS 21.0 paket programı ile bilgisayara girilerek frekans  % oran, ki kare Testi ve t 
testi ile değerlendirilerek %95 güven düzeyinde P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR 
Araştırmaya katılan kişilerin 302’si(%76)’i kadın ve 98(%24)’i erkek ti. Grubun yaş 
ortalaması 37,17±14,10 (min:18 yaş, max:81 yaş) idi. Kadınların yaş ortalaması, 35,42±13,04 
(min:18 yaş, max:72 yaş), erkeklerin yaş ortalaması 42,57±15,85 (min:18 yaş max:81 yaş)idi. 
Grubun ortalama çocuk sayısı 2,31±1,94 (min:0çocuk, max:13çocuk) idi. Grubun hane halkı 
sayısı 4,39±2,11(min:1 kişi, max:15 kişi)idi.  
Bireylerin demografik özellikleri Tablo 1’ de görülmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 

Demografik Özellikler Kadın       
     n                         % 

Erkek 
     n                % 

Toplam 
      n              % 

Cinsiyet  302                          75,5  98                         24,5  400                       100 
Medeni durum    
Evli   268                         88,7  78                         79,6  346                      86,5 
Bekar   19                             6,3  17                         17,3  36                          9,0 
Dul   15                             5,0  3                             3,1  18                          4,5 
Boşanmış     0                               0   0                               0   0                              0 
Eğitim    
İlköğretim altı    203                        67,2   59                        60,2  262                       65,5 
İlköğretim   45                           14,9  13                         13,3  58                         14,5 
Lise   48                           15,9  21                         21,4   69                        17,3 
Üniversite ve üstü    6                              2,0   5                             5,1   11                          2,8 
Meslek    
İşçi  14                              4,6  52                          53,1     66                      16,5 
Memur  2                                0,7   8                             8,2     10                        2,5 
Öğrenci  13                              4,3   3                             3,1     16                        4,0 
Ev hanımı   265                          87,7    -                        -    265                      66,3 
Emekli   8                               2,6  32                          32,7      40                      10,0 
İşsiz    0                                0   3                             3,1      3                          0,8 
Gelir Durumu    
Asgari ücret ve altı  211                          69,9   63                         64,3     274                     68,5 
<Asgari ücret-3000   91                           30,1   31                        31,6      121                    30,3 
   3000 ve üstü     0                               0    4                            4,1       5                         1,3 
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Katılımcıların Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarını bilme, yararlanma ve memnuniyet 
durumları Tablo 2’de görülmektedir. 
Tablo 2: Katılımcıların Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarını bilme, yararlanma ve memnuniyet 
durumları 
Hizmetler                                    Bilenler                             

n                         % 
Yararlananlar 
    n                       % 

Memnuniyet 
  n                      % 

 
Muayene,teşhis ve tedavi 398                   99,5 380                     95,0 362                   90,5 

Yenidoğanlarda tarama testi 236                  59,0 181                    45,3 181                    45,3 
Bebek ve çocuk izlemleri 287                  71,8 223                    55,8 221                    55,3 
Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 241                  60,3 188                     47,0 189                    47,3 

Bebek ve çocukların aşılanması 308                  77,0 308                     77,0 226                    56,5 
Yetişkinlerin aşılanması 304                  76,0 232                      58,0 232                    58,0 
Gebe takipleri 311                   77,8 188                      47,0 186                    46,5 
Gebelerin aşılanması 301                   75,3 186                      46,5 186                    46,5 
Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 245                    61,5 183                      45,8 183                     45,8 

Loğusa takipleri 252                    63,0 160                      40,0 159                     39,8 
Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 107                    26,8 60                        15,0 61                       15,3 

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 251                   62,8 213                      53,3 214                     53,5 

Ücretsiz laboratuar hizmetleri verilmesi 357                    89,3 337                      84,3 337                    84,3 
Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 281                    70,3 268                     67,0 268                    67,0 

Acil hizmetleri 388                   97,0 295                      73,8 295                    73,8 
Enjeksiyon, pansuman ve yara bakımı 391                   97,8 346                      86,5 346                    86,5 
Hastaların sevki ve takibi 363                   90,8 342                      85,5 340                    85,0 
Askerlik muayenesi 44                    11,0 17                         4,3 13                       3,3 
Yıllık periyodik muayene yapılması 157                   39,3 176                     44,0 148                    37,0 
Hasta kayıtlarının tutulması 390                   97,5 384                      96,0 384                    96,0 
Verem hastalarına direk gözetimli ilaç 
tedavisi uygulanması 20                      5,0    8                        2,0      7                     1,8 

Engelli ve yatalak hastalara ev ziyareti 
düzenlenmesi 247                   61,8 32                         8,0    31                     7,8 

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 232                   58,0 32                         8,0    30                      7,5 

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı 
hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması 

   22                    5,5 16                          4,0    15                      3,8 
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Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin cinsiyete göre dağılımı Tablo 
3’te görülmektedir. 
Tablo 3: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin cinsiyete göre dağılımı 
Hizmetler                                                Kadın  

        
   n                       %        

           Erkek 
 
    n                      % 

Önemlilik 
 
   

Muayene,teşhis ve tedavi 279                    92,4 83                        84,7 Χ2=5,09        p=0,024        
Yenidoğanlarda tarama testi 154                    51,0 27                       27,6  Χ2 = 16,4      p=0,000        
Bebek ve çocuk izlemleri 184                    60,9 37                        37,8 Χ2=16,07      p= 0,000       
Bebeklere ücretsiz D vit.ve 
demir verilmesi 

160                    53,0 29                        29,6 Χ2=16,23      p= 0,000       

Bebek ve çocukların aşılanması 188                    62,3 38                        38,8 Χ2=16,60      p=0,000       
Yetişkinlerin aşılanması 194                    64,2 38                       38,8 Χ2=19,70     p= 0,000       
Gebe takipleri 162                    53,6 24                        24,5 Χ2=25,30      p=0,000        
Gebelerin aşılanması 162                    53,6 24                        24,5 Χ2=25,30      p=0,000        
Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 

161                    53,3 22                        22,4 Χ2=28,40      p=0,000        

Loğusa takipleri 141                    46,7 18                       18,4 Χ2=24,80      p=0,000        
Evlilik öncesi danışmanlık ve 
evlilik raporu verilmesi 

52                     17,2 9                          9,2 Χ2=3,70        p=0,055        

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

206                    68,2 8                            8,2 Χ2=104,24   p=0,000         

Ücretsiz laboratuar hizmetleri 
verilmesi 

272                   90,1 65                        66,3  Χ2=31,42     p=0,000        

Kanser tarama için bilgilendirme 
ve danışmanlık 

237                    78,5 31                        31,6 Χ2=73,43    p=0,000         

Acil hizmetleri 245                    81,1 50                        51,0 Χ2=34,70      p=0,000        
Enjeksiyon, pansuman ve yara 
bakımı 

276                    91,4 70                        71,4  Χ2=25,25     p= 0,000        

 Hastaların sevki ve takibi 270                    89,4 70                       71,4 Χ2=18,76      p= 0,000       
Askerlik muayenesi 6                         2,0 7                            7,1 Χ2=6,25        p=0,012        
Yıllık periyodik muayene 
yapılması 

118                    39,1 30                       30,6 Χ2=2,28        p=0,132        

Hasta kayıtlarının tutulması 294                    97,4 90                        91,8 Χ2=5,86        p=0,015        
Verem hastalarına direk 
gözetimli ilaç tedavisi 
uygulanması 

6                         2,0 1                            1,0 Χ2=0,402       p=0,526       

Engelli ve yatalak hastalara ev 
ziyareti düzenlenmesi 

26                      8,6 5                            5,1 Χ2=1,28        p=0,259        

Evde bakım hizmeti gerekenler 
için gerekli organizasyonun 
yayılması 

25                      8,3 5                            5,1 Χ2=1,08        p=0,300        

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren 
bulaşıcı hastalıklar için gerekli 
önlemlerin alınması 

13                       4,3 2                            2,0 Χ2=1,05         p=0,305       
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Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin eğitim durumuna göre dağılımı 
Tablo 4’te görülmektedir. 
Tablo 4: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin eğitim durumlarına  göre 
dağılımı 

Hizmetler İlköğretim altı 
 n                 %   n    

İlköğretim  
             %       

Lise ve üstü n  
% 

Önemlilik 

Muayene,teşhis ve tedavi 245            93,5 47                81,0 70           87,5 Χ2=9,70    p=0,008     
Yenidoğanlarda tarama testi 121            46,2 30                51,7 30           37,5 Χ2=3,01     p=0,222    
Bebek ve çocuk izlemleri 149            56,9 32                55,2 40           50,0 Χ2=1,17    p=0,557     
Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 

126            48,1 32               55,2 31           38,8  Χ2=3,85             
p=0,146                

Bebek ve çocukların aşılanması 155           59,2 32               55,2          39           48,8         Χ2=2,76    p=0,253     

Yetişkinlerin aşılanması 156            59,5 35               60,3 41           51,3  Χ2=1,88            
p=0,390                

Gebe takipleri 124            47,3 31               53,4 31           38,8 Χ2=3,13     p=0,209    

Gebelerin aşılanması 124           47,3 31         53,4    31           38,8 Χ2=3,13               
p=0,209               

Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 

123           46,9 30               51,7 30           37,5  Χ2=3,18     p=0,204    

Loğusa takipleri 105            40,1 28                48,3 26           32,5  Χ2=3,52             
p=0,171                

Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 

24              39,5 18               31,0 19           23,8 Χ2=23,18   p=0,000    

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

142            54,2 33               56,9 39           48,8 Χ2=1,05    p=0,593     

Ücretsiz laboratuar hizmetleri 
verilmesi 

238            90,8 43               74,1 56           70,0 Χ2=25,29   p=0,000    

Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 

198            75,6 36                62,1 34           42,5 Χ2=31,06   p=0,000    

Acil hizmetleri 207           79,0 40               69,0 48           60,0 Χ2=12,24  p=0,002     
Enjeksiyon,pansuman ve yara 
bakımı 

242            92,4 45                77,6   59         73,8         Χ2  =22,80  
p=0,000    

Hastaların sevki ve takibi 235            89,7 47              81,0 58           72,5 Χ2=15,04  p=0,001     
Askerlik muayenesi  5               1,9 4                   6,9 4              5,0 Χ2=4,73   p=0,094      
Yıllık periyodik muayene yapılması 94             35,9 26                44,8 28           35,0 Χ2=1,80   p=0,406      
Hasta kayıtlarının tutulması 256           97,7 51               87,9 77           96,3 Χ2=11,84   p=0,003    
Verem hastalarına direk gözetimli 
ilaç tedavisi uygulanması 

 3                1,1 1                   1,7   3             1,4 Χ2=2,42    p=0,298     

Engelli ve yatalak hastalara ev 
ziyareti düzenlenmesi 

22                8,4 4                   6,9 5               6,3 Χ2=0,50   p=0,793      

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 

21               8,0 4                   6,9 5               6,3  Χ2=0,31           
p=0,856                

 Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren 
bulaşıcı hastalıklar için gerekli 
önlemlerin alınması 

12              4,6 1                   1,7 2               2,5 Χ2=1,50          
p=0,471                

Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin medeni durumlarına göre 
dağılımı Tablo 5’te görülmektedir. 
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Tablo 5: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin medeni durumlarına göre 
dağılımı 

Hizmetler Evli 
 n                 % n      

Bekar 
             % 

Dulboşanmış 
  n              % 

Önemlilik 

Muayene,teşhis ve tedavi 322            93,1 23                63,9 17           94,4  Χ2=32,62 p=0,000          

Yenidoğanlarda tarama testi 173            50,0 1                    2,8 7             38,9 Χ2=29,66   p=0,000         

Bebek ve çocuk izlemleri 207            59,8 3                    8,3 11           61,1 Χ2=35,23  p=0,000          

Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 

181            54,3 2                    5,6 6             33,3 Χ2=30,07  
 p= 0,000                        

Bebek ve çocukların aşılanması 213            61,6 2                    5,6 11           61,1 Χ2=41,78   p=0,000         

Yetişkinlerin aşılanması 222            64,2 2                    5,6 8             44,4 Χ2 =47,40  
 p= 0,000                        

Gebe takipleri 178            51,4 1                    2,8 7             38,9 Χ2=31,49   p=0,000         

Gebelerin aşılanması 178            51,4 1                      2,8            7            38,9             Χ2 =31,49   p=0,000        

Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 

176            50,9 1                    2,8 6             33,3 Χ2=31,56  p=0,000          

Loğusa takipleri 152            43,9 1                    2,8 6             33,3           Χ2=23,39        p=0,000    

Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 

56              16,2 2                    5,6 3             16,7 Χ2=2,89   
p=0,237                

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

212            61,3 0                    0,0 2             11,1 Χ2=62,83  p=0,000          

Ücretsiz laboratuar hizmetleri verilmesi 314           90,8 6                  16,7 17           94,4 Χ2=136,35 p=0,000         

Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 

250            72,3 2                    5,6 16           88,9 Χ2=69,70   p=0,000         

Acil hizmetleri 273            78,9 7                 19,4 15           83,3 Χ2=60,44   p=0,000         

Enjeksiyon,pansuman ve yara bakımı 316            91,3 13                 36,1 17           94,4             Χ2=86,16         p=0,000   

Hastaların sevki ve takibi 307           88,7 16              44,4 17           94,4 Χ2=51,48 
 p= 0,000                        

Askerlik muayenesi 8                 2,3 5                13,9 0               0,0 Χ2=14,53  p=0,001          

Yıllık periyodik muayene yapılması 139            40,2 3                  8,3 6             33,3 Χ2=14,30   p=0,001         

Hasta kayıtlarının tutulması 341           98,6 27              75,0 16           88,9 Χ2=49,60         p=0,000   

Verem hastalarına direk gözetimli ilaç 
tedavisi uygulanması 

6                1,7 1                   2,8 0              0,0 Χ2=0,54          p=0,763    

Engelli ve yatalak hastalara ev ziyareti 
düzenlenmesi 

29               8,4 1                  2,8 1               5,6 Χ2=1,56   
  p=0,459                        

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 

28              8,1 1                  2,8 1               5,6 Χ2=1,43     
p= 0,489               

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı 
hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması 

14              4,0 1                   2,8 0               0,0 Χ2=0,88     p=0,644         

 

Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin meslek durumlarına göre 
dağılımı Tablo 6’te görülmektedir. 
 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 151 Sofia, Bulgaria



 

Tablo 6: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin meslek durumlarına göre 
dağılımı 
Hizmetler İşçi-Memur-

Öğrenci 
 n                 % 

  
n   

Ev hanımı 
 
          % 

Emekli-işsiz 
 
  n              % 

Önemlilik 

Muayene,teşhis ve tedavi 76             82,6 246              92,8 40          93,0 Χ2=8,66      
 p=0,013               

Yenidoğanlarda tarama testi 19             20,7 147              55,5 15          34,9  Χ2=35,51  
 p=0,000                         

Bebek ve çocuk izlemleri 26            28,3 175              66,0 20           46,5  Χ2=40,91    
p=0,000                          

Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 

21            22,8 152              57,4 16          37,2 Χ2=34,70  
 p= 0,000                        

Bebek ve çocukların aşılanması 27            29,3 179              67,5 20           46,5  Χ2=42,50 
 p= 0,000                        

Yetişkinlerin aşılanması 26            28,3 182              68,7 24           55,8 Χ2=45,90  
 p= 0,000                        

Gebe takipleri 21             22,8 155              58,5 10           23,3 Χ2=45,38  
  p=0,000                        

Gebelerin aşılanması 21              22,8   155                 58,5         10          23,3 Χ2=45,38   
 p=0,000                         

Gebelere ücretsiz demir ve D  
vit.verilmesi 

21              22,8 154              58,1 8             18,6  Χ2=48,57        p=0,000   

Loğusa takipleri 17             18,5 135              50,9 7             16,3 Χ2=41,13   
 p=0,000                         

Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 

9                 9,8 49                18,5 3              7,0 Χ2=6,56  
 p=0,038                

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

17              18,5 192              72,5 5             11,6 Χ2=113,93  
 p=0,000                         

Ücretsiz laboratuar hizmetleri verilmesi 51             55,4 249              94,0 37           86,0 Χ2=76,51  
  p=0,000                        

Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 

18             19,6 219              82,6 31           72,1 Χ2=123,54  
 p=0,000                         

Acil hizmetleri 41            44,6 222              83,8 32           74,4 Χ2=54,24  
 p=0,000                         

Enjeksiyon,pansuman ve yara bakımı 58              63,0 250       94,5 38           88,4 Χ2=57,43 
p=0,000                          

Hastaların sevki ve takibi 56             60,9 244              92,1 40           93,0 Χ2=54,60   
 p=0,000                

Askerlik muayenesi 4                 4,3 5                    1,9 4              9,3 Χ2=6,93   
 p= 0,031               

Yıllık periyodik muayene yapılması 18            19,6 107              40,4 23           53,5 Χ2=18,30     
 p=0,000               

Hasta kayıtlarının tutulması 82             89,1 260              98,1 42           97,7 Χ2=14,70     
p=0,001               

Verem hastalarına direk gözetimli ilaç 
tedavisi uygulanması 

2                2,2 4                   1,5 1               2,3  Χ2=0,268      p=0,875     

Engelli ve yatalak hastalara ev ziyareti 
düzenlenmesi 

2                 2,2 23                 8,7 6             14,0 Χ2=6,63       
 p=0,036                

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 

2                 2,2 22                 8,3 6             14,0 Χ2=6,59    
p=0,037                

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı 
hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması 

3                 3,3 12                4,5 0               0,0  Χ2=2,19   
 p=0,336                

 

Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin yaş durumlarına göre dağılımı 
Tablo 7’de görülmektedir. 
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Tablo 7: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin yaş gruplarına göre 
dağılımı 

Hizmetler Yaş (18-37) 
 n              % 

Yaş (38-57) 
 n           % 

Yaş (58 ve Üstü) 
 n            % 

Önemlilik 

Muayene,teşhis ve tedavi 211            88,7 111              94,1 40               90,9 Χ2=2,70    
 p=0,260               

Yenidoğanlarda tarama testi 127            53,4 37                31,4 17               38,6  Χ2=16,30   p=0,000   

Bebek ve çocuk izlemleri 153            64,3 43                36,4 25              56,8 Χ2=24,79  p=0,000     

Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 

133            55,9 37                31,4 19               43,2 Χ2=19,37   
p=0,000                     

Bebek ve çocukların aşılanması 155            65,1 45                38,1 26               59,1 Χ2=23,5  
 p=0,000                    

Yetişkinlerin aşılanması 155            65,1 50                42,4 27               61,4  Χ2=17,00   
 p=0,000                    

Gebe takipleri 137            57,6 34                28,8 15               34,1  Χ2=29,27  p=0,000    

Gebelerin aşılanması 137            57,6 34                  28,8  15              34,1 Χ2 =29,27  p=0,000    

Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 

136            57,1 34                28,8 13               29,5 Χ2=30,74   p=0,000    

Loğusa takipleri 116            48,7 30                25,4 13               29,5 Χ2=20,06  
p=0,000                     

Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 

56              23,5 3                   2,5 2                  4,5 Χ2=31,27  
 p= 0,000                   

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

171           71,8 40                33,9 3                  6,8  Χ2=88,98  p=0,000    

Ücretsiz laboratuar hizmetleri verilmesi 194            81,5 105              89,0 38               86,4  Χ2=3,48 
  p=0,175                

Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 

149            62,6 87                73,7 32               72,7 Χ2=5,15  
 p=0,076                

Acil hizmetleri 173            72,7 87                73,7 35               79,5 Χ2=0,90   
 p=0,637               

Enjeksiyon,pansuman ve yara bakımı 201            84,5 102          97,4  38              86,4 Χ2 = 2,61   
p=0,270                

Hastaların sevki ve takibi 200            84,0 102              86,4 38              86,4  Χ2=0,43  
 p=0,806              

Askerlik muayenesi 9                  3,8 2                   1,7 2                  4,5 Χ2=1,36  
 p=0,508             

Yıllık periyodik muayene yapılması 92              38,7 41                34,7 15               34,1 Χ2=0,70  
 p=0,706               

Hasta kayıtlarının tutulması 228            95,8 115              97,5 41               93,2 Χ2=1,60   
 p=0,452              

Verem hastalarına direk gözetimli ilaç 
tedavisi uygulanması 

4                 1,7  3                   2,5 0                  0,0  Χ2=1,22   
 p=0,543               

Engelli ve yatalak hastalara ev ziyareti 
düzenlenmesi 

14                5,9 13                11,0 4                   9,1 Χ2=3,03  
 p=0,219                

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 

13                5,5 13                  8,9 4                   9,1  Χ2=3,70 
 p=0,158               

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı 
hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması 

12                5,0 3                    2,5 0                   0,0  Χ2 =3,3  
 p= 0,193               

 

Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin gelir durumlarına göre dağılımı 
Tablo 8’de görülmektedir. 
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Tablo 8: Aile Sağlığı Merkezinin verdiği hizmetlerden memnuniyetin gelir durumlarına göre 
dağılımı 

Hizmetler 
Asgari Ücret ve Altı 
 n              % 

<Asgari Ücret-
3000 
n              % 

>3000 
 
 n            % 

Önemlilik 

Muayene,teşhis ve tedavi 250                 91,2  108              88,5 4            100,0 Χ2=1,15 
  p=0,563                

Yenidoğanlarda tarama testi 128                 46,7   53               43,4 0               0,0 Χ2=3,70     p=0,157  

Bebek ve çocuk izlemleri 157                 57,3  64                52,5 0               0,0  Χ2=5,79    p=0,055   

Bebeklere ücretsiz D vit.ve demir 
verilmesi 

133                 48,5 56                 45,9 0               0,0  Χ2=3,86   
p=0,146                

Bebek ve çocukların aşılanması 160                 58,4 66                 54,1 0               0,0  Χ2=5,89  
p=0,053                

Yetişkinlerin aşılanması 162                 59,1 69                 56,6 1             25,0  Χ2=2,03  
 p=0,362                

Gebe takipleri 135                 49,3 51                 41,8 0               0,0 Χ2=5,40  
 p=0,067                

Gebelerin aşılanması 135                 49,3 51             
41,8 

0               0,0 Χ2=5,40  
 p=0,067               

Gebelere ücretsiz demir ve D 
vit.verilmesi 

134                 48,9 49                  40,2 0               0,0 Χ2=6,00    p=0,050   

Loğusa takipleri 114                 41,6 45                 36,9 0               0,0            Χ2 =3,46 
p= 0,178               

Evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik 
raporu verilmesi 

49                   17,9 12                  9,8 0               0,0      Χ2 =4,96  
 p= 0,084               

Aile planlaması ve danışmanlık 
hizmetleri 

145                 52,9 68                 55,7 1             25,0  Χ2=1,59 
 p=0,452               

Ücretsiz laboratuar hizmetleri 
verilmesi 

233                 85,0 104               85,2 0               0,0 Χ2=21,62  p=0,000   

Kanser tarama için bilgilendirme ve 
danışmanlık 

193                 70,4 75                 61,5 0               0,0 Χ2=11,27  
 p=0,004                

Acil hizmetleri 204                 74,5 91                 74,6 0               0,0 Χ2=11,35    
p=0,003              

Enjeksiyon,pansuman ve yara bakımı 241                 88,0 103              
84,4 

2             50,0 Χ2 =5,51  
p=0,064               

Hastaların sevki ve takibi 235                85,8 104               85,2 1             25,0  Χ2=11,42  p=0,003   

Askerlik muayenesi 10                    3,6 3                     2,5 0               0,0 Χ2=0,52      
p=0,772               

Yıllık periyodik muayene yapılması 101                 36,9  45                36,9 2             50,0 Χ2=0,29  
 p= 0,864               

Hasta kayıtlarının tutulması 261                 95,3  119              97,5 4            100,0 Χ2=1,31   
p=0,518                

Verem hastalarına direk gözetimli ilaç 
tedavisi uygulanması 

5                       1,8   2                   1,6 0               0,0 Χ2=0,09  
 p=0,957                

Engelli ve yatalak hastalara ev ziyareti 
düzenlenmesi 

22                     8,0  9                    7,4 0               0,0  Χ2=0,40 
 p=0,823                

Evde bakım hizmeti gerekenler için 
gerekli organizasyonun yayılması 

 21                    7,7  9                    7,4 0               0,0 Χ2=0,33   
p=0,845                

Kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı 
hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması 

14                     5,1  1                   0,8 0               0,0  Χ2=4,47  
p=0,107                

 

 Hizmetleri Bilme, Yararlanma ve Memnuniyet Anketinin 24 sorusundan  memnuniyetle ilgili 
olan kısma verilen cevapların her kişi için toplamı alınarak toplam MEMNUNİYET puanı 
hesaplandı.  Grubun (n=400) MEMNUNİYET puan ortalaması 11,54±5,80 idi. Cinsiyete göre 
Toplam MEMNUNİYET puan ortalaması alındığında, kadınlarda ortalamanın 12,69±5,47, 
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erkeklerde 7,99±5,23 bulundu. Kadın ve erkek toplam MEMNUNİYET puan ortalamaları 
student-t testi ile karşılaştırıldığında, t=7,47, p=0.000 bulundu. Toplam MEMNUNİYET puan 
ortalamalarının cinsiyete göre dağılımında istatistiksel ileri derecede anlamlı fark vardı. 
Kadınlar aile hekimliği hizmetlerinden erkeklerden daha fazla memnundu. Yaşla Toplam 
MEMNUNİYET puanları Pearson Korelasyon Analizi ile karşılaştırıldığında, r:-0,125, 
p:0,012 bulundu. Yaş arttıkça memnuniyet zayıf korelasyon gösterecek şekilde azalıyordu. 
Toplam MEMNUNİYET puanlarının katılımcıların medeni durumuna göre dağılımı student –
t testi ile karşılaştırıldığında t:9,980, p:0,000 bulundu. Evliler, dullar ve boşanmışlar 
bekarlardan daha fazla aile hekimliği hizmetlerinden memnundu. Toplam memnuniyet 
puanlarının   katılımcıların gelir durumu, meslek durumu ve eğitim durumuna göre dağılımı 
ONE WAY ANOVA ile karşılaştırıldığında sırasıyla F:4,391 ; p:0,013 ; F:55,458 ; p:0,000 ; 
F:3,267 ; p:0,039 bulundu. Gelir düzeyi düşük olanlar, ev hanımları ile diğer çalışmayanlar ve 
eğitim durumları düşük olanlar hizmetlerden daha fazla memnundu.   
EUROPEP anketine göre her bir soruya katılımcıların verdiği cevapların puan dağılımı  Tablo 
9’da  gösterilmiştir. 
Tablo 9: EUROPEP anketine göre her bir soruya katılımcıların verdiği cevapların puan 
dağılımı   
EUROPEP 
Sorular 

Soru ile ilgisiz 
n               % 

Kötü 
n                  % 

Orta 
n                 % 

İyi 
n              % 

Önemlilik 

1.Soru 
   Kadın 

  5      11               3,6 35               11,6 253        83,8 X2=2,95  
p=0,39           

   Erkek  5  5                9,2   9                 5,1  81          82,7  
2.Soru 
   Kadın 

 3                  1,0 11               3,6 35               11,6 253         83,8 X2=2,90 
 p=0,40 

   Erkek  7                  3,0          5                9,2 9                  5,1 81           82,7  
3.Soru 
   Kadın 

3                   1,0       10               3,3 34               11,3 255         84,4 X2=3,42  
p=0,33           

   Erkek 3                   3,0 5                 5,1 8                   8,2  82          83,7  
4.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 10               3,3 36               11,9 253         83,8 X2=5,62 
 p=0,13          

   Erkek 4                   4,0 5                 5,1 8                   8,2 81           82,7  
5.Soru 
   Kadın 

3                   1,0        10               3,3 35               11,6 254         84,1 X2=2,09 
 p=0,55 

   Erkek 2                   2,0 5                 5,1 8                   8,2  83          84,7  
6.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 10               3,3 34               11,3 255         84,4 X2=3,42  
p=0,33           

   Erkek 3                   3,0  5                5,1 8                   8,2 82           83,7  
7.Soru 
   Kadın 

3                  0,9 12               4,0 38               12,6 249         82,5 X2=11,68 
p=0,009 

   Erkek 6                   6,1  5                5,1 6                   6,1  81          82,7  
8.Soru 
   Kadın 

3                   0,9 13               4,3 37               12,3 249         82,5 X2=9,55 
 p=0,00           

   Erkek 6                   5,2   6               6,1 11              11,2 75           76,5  
9.Soru 
   Kadın 

3                   1,1 14               4,6 33               10,9 252         83,4 X2=5,42 
 p=0,14 

   Erkek 4                   4,1  6                6,1  7                  7,1 81           82,7  
10.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 12               4,0 35               11,6 252         83,4 X2=2,81  
 p=0,42           

   Erkek 2                   2,1 6                 6,1 7                  7,1 83           84,7  
11.Soru 
   Kadın 

3                   2,0 10               3,3 40               13,2 249         82,5 X2=3,73 
 p=0,29 

   Erkek 3                   3,0 5                 5,1 9                   9,2 81           82,7  
12.Soru 
   Kadın 

3                   1,1 11               3,6 40               13,2 248         82,1 X2=4,77  
p=0,18           

   Erkek 3                   3,0 6                 6,1 8                   8,2 81           82,7  
13.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 11               3,6 38               12,6 250         82,8 X2=2,86  
p=0,41 

   Erkek 3                   3,1 5                 5,1 10               10,2 80           81,6  
14.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 11               3,6 39               12,9 249         82,5 X2=4,58   
p=0,20           

   Erkek 4                   4,1 5                 5,1 12               12,2 77           78,6  
15.Soru 
   Kadın 

3                   1,1 11               3,6 46               15,2 242         80,1 X2=9,62 
 p=0,02 

   Erkek 6                   6,2   5               5,1 12               12,2 75           76,5  
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16.Soru 
   Kadın 

3                   1,0         11               3,6 39               12,9 249         82,5 X2=6,94 
 p=0,07           

   Erkek 5                   4,1 5                 5,1 11               11,2 77           78,6  
17.Soru 
   Kadın 

3                   1,0 12            4,0 39               12,9 248         82,1 X2=4,48  
p=0,21 

   Erkek 4                   4,1 5              5,1 11              11,2 78           79,6  
18.Soru 
   Kadın 

10                 3,3 5                 1,7 43               14,2 244        80,8 X2=19,28 
 p=0,00          

   Erkek 15               15,3 3                 3,1       11               11,2 69           70,4  
19.Soru 
   Kadın 

26                 8,6 9                 3,0 33               10,9 234         77,5 X2=6,14 
 p=0,10 

   Erkek 17               17,3 4                 2,1 11               11,2 68           69,4  
20.Soru 
   Kadın 

27                8,9 10               3,3 33               10,9 232         76,8 X2=6,95   
p=0,07           

   Erkek 18               18,4  2                2,0 11               11,2 67           68,4  
21.Soru 
   Kadın 

26                 8,6 13               4,3 34               11,3 229         75,8 X2=7,41  
p=0,06 

   Erkek 18               18,4   3               3,1 11               11,2 66           67,3  
22.Soru 
   Kadın 

  3                 1,0 15               5,0 52               17,2 232         76,8 X2=11,93 
 p=0,00        

   Erkek   7                 7,1   3               3,1 16               16,3 72           73,5  
23.Soru 
   Kadın 

5                   1,7 14              4,6 51               16,9 232         76,8 X2=15,56 
 p=0,00 

   Erkek 10               10,2  3               3,0 13               13,3 72           73,5  
 
EUROPEP Anketinin 23 sorusuna verilen cevapların her kişi için toplamı alınarak toplam 
EUROPEP puanı hesaplandı.  Grubun (n=400) EUROPEP puan ortalaması 93,87±21.32 idi. 
Cinsiyete göre Toplam EUROPEP puan ortalaması alındığında, kadınlarda ortalamanın 
94,94±19,55, erkeklerde 90,55±25,85 bulundu. Kadın ve erkek toplam EUROPEP puan 
ortalamaları student-t testi ile karşılaştırıldığında, t=1,78, p=0.08 bulundu. EUROPEP puan 
ortalamalarının cinsiyete göre dağılımında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Yaş ile toplam 
EUROPEP puan ortalaması arasında Pearson Korelasyon Analizi ile korelasyon bulunamadı : 
r=0,03; p=0,61. Bireylerin Aile Hekimliği hizmetlerini bilme, yararlanma ve memnuniyet 
durumlarının Pearson Korelasyon analizi ile karşılaştırılmasında hizmetleri bilme ile 
memnuniyet ve hizmetlerden yararlanma ile memnuniyet arasında güçlü ve çok ileri derecede 
anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (sırası ile r:0,811, p:0,000; r:0,996, p:0,000). 
 
 
 TARTIŞMA 
2010 yılının sonu itibariyle Aile Hekimliği Sistemine geçildiğinden beri 224 Sayılı yasanın 
uygulandığı yıllardaki Sağlık Ocağı hizmetleri ile şimdiki Aile Hekimliği hizmetlerinin güçlü 
ve zayıf yönleri sıkça tartışılmaktadır. Sağlık ocağı hizmetleri ile ilgili değişik yıllarda hasta 
memnuniyetini de içeren çalışmalar yapılmış olmakla birlikte Aile Hekimliği Sistemine 
geçilen bu üç yıl içinde Türkiye’de Aile hekimliği birimlerinin verdiği hizmetleri halkın 
bilme, yararlanma ve memnuniyet durumlarını araştıran bir çalışmaya literatür taramasında 
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma bu konuda yapılmış ilk çalışmadır. Bu çalışmanın en 
önemli bulgusu Aile Hekimliği Birimlerinin verdiği koruyucu hekimlik hizmetlerinin halk 
tarafından yeterince bilinmediği buna karşılık tedavi edici hizmetlerin daha fazla bilinen, 
yararlanılan ve memnun olunan hizmetler olduğudur. Bu çalışmada genel olarak aile 
hekimine başvuran, hizmet alan kişilerde hizmetleri bilme, yararlanma ve memnuniyetin 
verilen hizmetlere göre değiştiği görülmüştür. Muayene teşhis tedavi, enjeksiyon pansuman 
yara bakımı, acil hizmetler gibi tedavi edici hizmetler en yüksek oranda memnun olunan 
hizmetler iken( %99,7-%98,7), ücretsiz laboratuar hizmetleri bunları takip etmektedir. Buna 
karşılık bağışıklama hizmetleri (%82,8) olmakla birlikte bu hizmetlerin %95’e yakın olması 
istenirdi. En az bilinen hizmetlerin ise verem hastalarına direk gözetimli ilaç tedavisi 
uygulanması, kişiyi ve çevreyi ilgilendiren bulaşıcı hastalıklar için gerekli önlemlerin 
alınması ve askerlik muayenesi olduğu saptanmıştır. Yıllık periyodik muayene yapılması 
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gerekliliğini bilenlerin oranı% 40 idi. Bu oran aile hekimlerinin nüfuslarını bu konuda 
bilgilendirmeleri gerektiğini göstermektedir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığının ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti’ çalışmasında 
Mollahaliloğlu S ve arkadaşları EUROPEP anketini kullanarak 81 ilde hasta memnuniyetini 
değerlendirmişler ve sağlık ocağı sistemiyle bazı karşılaştırmalar yapmışlardır. Bu çalışmada 
EUROPEP anketinde her bir soruya alınan cevaplar değerlendirilmiştir. Bu tez çalışmasında 
da aynı anket karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır (11). Çalışmamızda EUROPEP 
memnuniyet düzeyleri bakımından cevaplara bakıldığında kadınlarda en yüksek 
memnuniyetin 3. ve 6. Sorularda olduğu görülmüştür.3. soru (Hekimlerin hastaların 
sorunlarını söylemesini kolaylaştırması)  ve 6. Soru (Hekimlerin hastanın kayıt ve bilgilerini 
gizli tutması ile ilgili düşünceleri) dir. Erkeklerde ise 5. ve 10. Sorulara en yüksek cevaplar 
verilmiştir. 5.Soru (Hekimin hastayı dinlemesinin vatandaş tarafından değerlendirilmesi) ve 
10. Soru(Hekimin hastayı muayene etmesi ile ilgili hasta görüşleri) dir. Memnuniyetin en 
düşük olduğu cevaplara baktığımızda kadınlarda 21. Soru (hastaların hekime telefonla 
ulaşabilmeleri), erkeklerde de en düşük memnuniyet yine 21.soruda (hastaların hekime 
telefonla ulaşabilmeleri) olarak bulunmuştur. Mollahaliloğlu S ve arkadaşlarının çalışmasında 
ise memnuniyetin en yüksek olduğu sorular: Kayıt ve bilgi gizliliği %85,8, şikayetlerini çabuk 
geçirmesi %77,1 olarak bulunmuş. Memnuniyetin en düşük olduğu sorular ise: Hekime 
telefonla ulaşma %61,9 ve Bekleme salonunda harcanan zaman%74,3 olarak bulunmuştur 
(11). Her iki çalışmaya bakıldığında kayıt ve bilgi gizliliğinden memnuniyetin yüksek, 
hekime telefonla ulaşmanın da düşük olarak bulunduğu görülmektedir (11). Hıfzıssıha 
Mektebi Müdürlüğünün (Mollahaliloğlu S. ve ark.) 2010 yılı çalışmasında eğitim düzeyi 
arttıkça memnuniyetin düştüğü saptanmıştır (11). 2011 yılı çalışmasında ise Kırsal bölgede 
hem AHE hem de AHY olan illerde, eğitim düzeyi ile memnuniyet arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş. Kentsel bölgede ise hem AHE hem de AHY 
olan illerde, eğitim düzeyi arttıkça hasta memnuniyetinin azaldığı tespit edilmiş (12). 
Çalışmamızda sunulan tüm sağlık hizmetlerinde ilköğretim altı grubun, lise ve üstü eğitim 
seviyesine sahip gruba göre daha memnun olduğu saptanmıştır. Fakat bazı hizmetlerde 
ilköğretim mezunu grup,  ilköğretim altı gruba göre daha memnun fakat bu alanlardaki 
memnuniyet daha sonraki lise ve üstü eğitim seviyesinde düşmektedir. Bu nedenle 
çalışmamızda eğitim seviyesi arttıkça memnuniyetin düştüğünü ifade edemeyiz. EUROPEP 
anket sonuçlarımıza göre eğitim ile memnuniyet arasında istatistik olarak anlamlı bir fark 
yoktur. Milano M. ve ark,  diğer Avrupa ülkelerinde kullanılan EUROPEP anketinin İtalya 
için güvenilirlik ve geçerlik araştırmasını yapmışlar ve sonuçta, İtalya için de güvenilir ve 
geçerli bulmuşlardır (13). Vedsted P. ve ark.  Danimarka’da EUROPEP anketinin 
güvenilirliği ve geçerliliği çalışmasını yapmışlardır (14). Brando OA. ve ark.’nın Brezilya’da 
yaptıkları çalışmada EUROPEP anketi kullanılarak, aile hekimliği hizmetlerinde hasta 
memnuniyeti araştırılmıştır. Memnuniyet; hekim-hasta ilişkisi ve iletişimi, tıbbi bakım, bilgi 
ve destek, süreklilik ve işbirliği ve hizmetlerin organizasyonu olarak beş boyutta ele alınmış 
ve bunlardan hekim-hasta ilişkisi yüksek, hizmetlerin organizasyonu düşük bulunmuştur. 
Ayrıca memnuniyetle eğitim düzeyi ve yaş arasında korelasyon saptanmıştır (15). Bu tez 
çalışmasında eğitim düzeyi ve yaşla memnuniyet arasında istatistiksel anlamlı ilişki 
saptanmamıştır.  Al-Sakkak MA. ve arkadaşlarının çalışmasında, Türkiye gibi birinci 
basamakta aile hekimliği uygulamasının yeni olduğu bir diğer ülke Suudi Arabistan’da Al-
Sakkak ve ark.’nın yaptığı bir anket çalışmasında genel memnuniyet %64,2 olarak bulunmuş 
ve memnuniyetin yaşla arttığı ve eğitim seviyesi arttıkça memnuniyetin azaldığı tespit 
edilmiştir (16).  Bu tez çalışmasında ise memnuniyette,  EUROPEP anketine göre eğitim, yaş, 
cinsiyet, meslek ve medeni durumlara göre istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK)’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndaki Genel olarak 
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kamu hizmetlerinden memnuniyetlere bakıldığında sağlık hizmetlerinden memnuniyet 2003 
ile 2013 yılları arasında her yıl değerlendirilmiştir. TUİK’in bu çalışmasına göre araştırmaya 
katılan kişilerin 2003 yılında %39,5’i, 2013 yılında %74,7’i memnunlar. Yine bu çalışmaya 
katılanların 2003 yılında %39,3’ü, 2013 yılında %40,6’ı orta derecede memnunlar. 2003 
yılında %21,2’i, 2013 yılında %14,7’nin ise sağlık hizmetlerinden memnun olmadığı 
saptanmıştır(17). Aile hekimliği hizmetlerinin genel olarak katılımcılar tarafından bilinme 
durumuna bakıldığında en çok bilinen hizmetin muayene teşhis ve tedavi olduğu, daha sonra 
sırasıyla enjeksiyon ve pansuman hizmetleri, hasta kayıtlarının tutulması, acil hizmetler, 
ücretsiz laboratuar hizmetleri, gebe takibi, bebeklik ve çocukluk çağı aşılaması ve erişkin 
aşılaması olduğu görülmektedir. Yararlanma durumlarına bakıldığında ise en çok yararlanılan 
hizmetler sırasıyla, hasta kayıtlarının tutulması, muayene teşhis ve tedavisi, tedavisi 
yapılamayan hastaların sevki ve takibi, enjeksiyon ve pansuman hizmetleri, ücretsiz 
laboratuar hizmetleri, bebeklik ve çocukluk çağı aşılama hizmetleri, acil hizmetler, kanser 
tarama ve danışmanlık hizmetleri ve yetişkin aşılama hizmetleri şeklindedir. Katılımcıların 
memnuniyet durumlarına bakıldığında en çok memnun olunan hizmet hasta kayıtlarının 
tutulması, daha sonra sırasıyla muayene teşhis ve tedavisi, enjeksiyon ve pansuman 
hizmetleri, tedavisi yapılamayan hastaların sevki ve takibi, ücretsiz laboratuar hizmetleri, acil 
hizmetler, ,kanser tarama ve danışmanlık hizmetleri, yetişkin aşılama hizmetleri, bebeklik ve 
çocukluk çağı aşılama hizmetleri, aile planlaması ve danışmanlık hizmetleri şeklindedir. 
Katılımcılar tarafından en az bilinen, en az yararlanılan ve en az memnuniyetin olduğu 
hizmetlerin verem hastalarının direk gözetimli tedavisi olduğu saptanmıştır.  Çalışmanın 
kısıtlılıkları; Çalışma alanı olasılıksız örnekleme ile seçilmiştir ve bu nedenle bu çalışma 
sadece çalışılan alanı temsil etmektedir. Sonuçlar daha geniş bir alana genellenemez. Çalışma 
kolaylığı sağlaması açısından tez sahibinin çalıştığı Aile Sağlığı Merkezinin çalışma alanı 
olarak seçilmiş olmasının bir diğer kısıtlılığı da verilen bazı cevaplarda memnuniyete yönelik 
bir ağırlığın daha fazla ortaya çıkmış olma olasılığıdır. 
 
SONUÇ 
Bu çalışmada Hizmetleri Bilme, Yararlanma ve Memnuniyet Durumu Anketi’nin toplam 
puan ortalaması 24 üzerinden 11,54±5,80 idi. EUROPEP (Patients Evaluate General/Family 
Practice) anketi toplam puan ortalaması 115 üzerinden, 93,87±21,32 idi. Bu çalışma 
sonucunda çalışmaya katılan bireylerin aile hekimliği hizmetlerinin hepsini tam olarak 
bilmediği ve bu nedenlede bir kısmından daha düşük oranda yararlandığı saptandı. Daha fazla 
bilinen hizmetlerden daha fazla yararlanıldığı ve memnun olunduğu görüldü. En fazla bilinen 
ve memnun olunan hizmet muayene ve tedavi hizmetleri idi. Oysa aile hekiminin çok sayıda 
koruyucu hekimlikle ilgili tanımlanmış görevleri vardır. Örneğin bunlardan biri olan 
periyodik sağlık taramalarının yapılması %60 oranında bilinmiyordu. Bu çalışma 
İstanbul’daki sadece bir aile sağlığı merkezini temsil etmekle birlikte sonuçları aile 
hekimlerine, kendilerine bağlı bulunan nüfusa hizmet vermeleri sırasında yol gösterecek 
önemli ipuçları ortaya koymuştur. Örneğin az bilinen hizmetleri kendine bağlı nüfusa 
tanıtmak ve bu hizmetlerden de yararlanılmasını sağlamak aile hekimlerinin önem vermesi 
gereken bir konu olmalıdır.  Sonuç olarak Aile Hekimlerinin hizmetlerinden düşük sosyo-
ekonomik-kültürel grubun daha fazla yararlandığı ve bildikleri ve yararlandıkları 
hizmetlerden memnun oldukları saptandı. Hizmetlerden memnuniyet durumunun yararlanma 
ve sosyo-ekonomik-kültürel durumla ilişkili olduğu belirlendi.  
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*başlıklı Tez çalışmasından üretilmiştir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, 80–300 K sıcaklık aralığında akım gerilim (I-V) ölçümleri kullanarak Al/GO/p 

tipi Si metal yarıiletken Schottky yapılarının idealite faktörleri ve bariyer yüksekliklerinin 

sıcaklığa bağlı olarak araştırdık. Döndürerek kaplama işlemi, spin coating, kullanılarak p-tipi 

silikon üzerinde grafen oksit ince filmler oluşturuldu. Bu işlemden sonra % 99,999 saflıkta 

alüminyum (Al) doğrultucu  (doğrultucu kontak alanı=7.85x10
-3

 cm
2
) kontaklar GO arayüz 

katmanı üzerine termal buharlaştırma (=10
−6

 Torr) yöntemi kullanılarak buharlaştırıldı. 

Deneysel sonuçlar gösterdi ki, artan sıcaklıkla idealite faktörlerinin azaldığını ve bariyer 

yüksekliğinin ise arttığını gözlemlendi. Bu çalışmada, akım-voltaj özellikleri, termiyonik 

emisyon (TE) teorisi kullanılarak analiz edildi. Ayrıca, Al/GO/p tipi Si yarıiletken yapısının 

doğrultma özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; idealite faktörleri ve bariyer 

yüksekliklerinin değerleri, Al/GO/p-tipi Si metal yarı iletken Schottky yapıları için temel 

elektriksel özelliklerini belirlemek için önemli parametrelerdir.  
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ABSTRACT  

 

In our study, we investigated temperature-dependent of ideality factors and barrier heights of 

the Al/GO/p-type Si metal semiconductor Schottky structures using current voltage (I-V) 

measurements in the temperature range of 80–300 K. The spin coating process was used to 

generate graphene oxide thin films on p-type silicon. After this process, to make rectifier with 

Al (99.999%) metal contacts with diameter of 1 mm (rectifier contact area=7.85x10
-3

 cm
2
) 

were thermally evaporated (=10
−6

 Torr) on the GO interface layer. The experimental shows 

that the ideality factors decreased and the barrier height increased with increasing 

temperature. The current-voltage characteristics were analyzed on the basis of the thermionic 

emission (TE) theory. Also, it was seen that the Al/GO/p-type Si semiconductor structure has 

the rectification feature. As conclusion; the values of ideality factors and barrier heights are 

important parameters to determine the main electrical properties of Al/GO/p-type Si metal 

semiconductor Schottky structures. 
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GİRİŞ 
Silikon malzeme olarak periyodik cetvelde IV A grubu yarı iletkenlerin en önemlilerinden 
biridir. 1950'lerin sonlarında yarı iletkenlerin ilk kez mikro boyutta olmasını sağlayan metal-
oksit-yarı iletken sürecinin ortaya çıkmasıyla silikon, en yaygın kullanılan element haline 
geldi. Çünkü silikonun yaygın kullanımı üretim kolaylığı ve güçlü elektriksel ve mekanik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, elektronik devre teknolojisinin temelini 
yarıiletkenler oluşturmaktadır. Bunun için yüksek verimlilikte daha pratik, ucuz, sağlam, 
ergonomik elektronik devreler elde edebilmek için daha verimli ve daha uygun 
yarıiletkenlerin elde edilmesi üzerine geçmişten günümüze kadar pek çok çalışmalar devam 
ediyor ve etmektedir. Elektronik sanayisinde yarı iletkenler olmasaydı, dünya teknolojik 
olarak ilerleyemezdi. Böylece, günümüzde elektronik hesap makineleri, mikrodalga fırınlar, 
dijital çalar saatler, cep telefonları, tabletler, kişisel, akıllı ekranlar, elektronik kontrollü 
yayınlar veya çamaşır makineleri olamazdı. Dolayısıyla, yarı iletkenler, bilgi teknolojisinin ve 
modern elektronik endüstrilerinin temel bileşenleridir [1-4].  
Yapılan araştırmalar neticesinde, yariletken teknolojisinde ve daha birçok alanda kullanılmak 
üzere ortaya çıkan günümüzün en önemli malzemesi grafendir [5]. Grafenin keşfi, Manchester 
üniversitesinde 2004 yılında Andre Geim ve Konstantin Novoselov’un, oldukça ilkel ve basit 
bir teknik olan selobant kullanılarak başarılı bir şekilde bir atom kalınlığında grafen 
tabakasını izole etmeleriyle başlamıştır. Çünkü grafen yüksek elektrik iletkenliği, termal 
iletkenliği, yüzey alanını yüksek olması, üstün gerilme elastiği ve optik geçirgenlik gibi 
özelliklerinden dolayı elektronik ve opto-elekronik uygulamaların geleceği için iyi bir 
malzeme adayı olarak düşünülmektedir [4-6]. 
Bu çalışmada, 80–300 K sıcaklık aralığında akım voltaj (I-V) ölçümleri kullanarak Al/GO/p 
tipi Si metal yarıiletken Schottky yapılarının idealite faktörleri ve bariyer yüksekliklerinin 
sıcaklığa bağlı olarak değişimleri incelendi. Çünkü sadece oda sıcaklığında (300 K) bir 
yarıiletken yapının temel özelliklerini tanımlamak doğru olmayabilir. Dolayısıyla yapının 
değişik şartlarda ve ortamlarda temel özelliklerini incelemek gereklidir. Bu durumda da bize 
sıcaklığa bağlı olarak değişik sıcaklıklarda Al/GO/p tipi Si metal yarıiletken yapısının temel 
özelliklerinden olan engel yükseklikleri ve idealite faktörlerini inceledik. Deneysel sonuçlar 
gösterdi ki, artan sıcaklıkla idealite faktörlerinin azaldığını ve bariyer yüksekliğinin ise arttığı 
gözlemlendi.  
 
 
MATERYAL METOD 
İlk olarak silisyum (Si) yarı iletkenin yüzeyindeki kirlilikleri veya safsızlıkları gidermek için 
kristal RCA1 temizleme yöntemine maruz bırakıldı  [6, 7]. RCA1 temizleme sürecinden sonra 
yarıiletken kristal nitrojen gazı (N2) ile kurutuldu. Daha sonra termal buharlaştırma yöntemi 
ile yarıiletkenin arka tarafına yani mat olmayan tarafına alüminyum (Al) omik kontak yapıldı. 
Bu işlemlerden sonra p-tipi Si gofret üzerindeki GO ince film tabakası, Spin Coating (6800 
Spin Coater) yöntemi kullanılarak 1000 rpm'de 30 saniye döndürülerek kaplandı. Tüm bu 
işlemlerden sonra 1 mm çapında doğrultucu kontak olarak Al kontaklar yapıldı. Bu 
işlemlerden sonra hazırlanan Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının I-V ölçümleri, bir Janes 
VPF-475 Croystat ile ve Keithley 2400 Source-Meter kullanılarak 80-300 K sıcaklık 
aralığında ölçümler alındı. Tüm ölçümler bir IEEE-488 AC/DC dönüştürücü kartı üzerinden 
bir mikrobilgisayar yardımıyla yapıldı. Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının yapısının 
genel ve ölçüm sisteminin görünümü şekil-1 de gösterilmiştir.   
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
Şekil- 2 Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının 80-300 K aralığında akım-voltaj (I-V) 
eğrilerini gösterir. İdeal bir iletken yapının termoiyonik emisyon (TE) teorisine göre 
matematiksel olarak akım ve voltaj arasındaki ilişki aşağıdaki gibi ifade edilir [1-6]; 
 

      
kT
qV

nkT
qVII o exp1exp                         [1] 

 denklemiyle ifade edilir. Burada Io doyma akımıdır,  akım-voltaj grafiğinde (Şekil 2) lineer 
doğrunun V = 0 da akım eksenini kestiği noktadan bulunur ve I0; 

kT
qTAAI bo

o exp2                           [2] 

eşitliğiyle ifade edilir. Bu formülde A diyodun etkin alanı (7.85x10-3 cm2), A*  p-tipi silisyum 
için etkin Richardson sabiti (A*=32 A cm-2 K-2), T Kelvin cinsinden sıcaklık, q elektronun 
yükü ( 1.6x10-19C), V uygulanan doğru beslem voltajı, , k  Boltzman sabiti (1.38x 10-23 J/K), 

bo sıfır gerilimde engel yüksekliği, n diyodun idealite faktörü olup diyodun ideal 
özelliklerini gösteren birimsiz bir parametre olup ve ideal bir diyot için n=1 olmalıdır. İdealite 
faktörünün eşitlik-1 deki değerinin akım-voltaj grafiğinin orta gerilim bölgesindeki lineer 
kısmının eğiminden (dV/dlnI) ifadesiyle aşağdaki gibi yazılabilir; 

Id
dV

kT
qn

ln
                                                                                       [3] 

bulunur. “Eş. 4.2” eşitliğinin her iki tarafının tabii logaritması alınarak, Ф ’ye göre 
çözümleme yapılırsa potansiyel engel yüksekliği aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir; 
 

  ln
2*

o
bo I

TAA
q

kT
                    [4] 

Yukarıda eşitlik 3 ve eşitlik 4 kullanılarak elde edilen Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken 
yapısının idealita faktörü (n) ve engel yüksekliği ( bo) değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 
1 de ve şekil-2 de görüldüğü gibi idealita faktörlerinin değerleri sıcaklık artışına bağlı olarak 
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düşerken engele yüksekliklerinin değerleri ise sıcaklığın artışı ile artmaktadırlar. Artan 
sıcaklıkla engel yüksekliğindeki artışın ve idealite faktöründeki azalmanın nedeni, Al/GO/p-
tipi Si/Al yarı iletken yapısının ara yüzünün ve bariyer inhomojensizliği (BH) nin yani  
homojen olmayan doğası ile ilişkilidir [1,2]. 
 
 
Tablo 1. Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının elektriksel özelliklerinin sıcaklıkla değişim 

Sıcaklık (K) 80 K 100 K 200 K 300 K 

İdealite Faktörü (n) 11.8 10.3 6.67 4.89 

Engel Yüksekliği ( bo) 0.18 0.22 0.43 0.62 

 
 

 
 
Şekil-2. Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının          Şekil-3. Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının  sıcaklığa 

sıcaklığa bağlı I-V grafiği                                              bağlı Idealite ve engel yüksekliklerinin değişimi 
               

 
 
 

Sonuç olarak; Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının elektriksel parametreleri I-V 
karakteristiklerinden elde edildi. Elde edilen değerlerden idealite faktörleri ve engel 
yükseklikleri değerleri yarıiletkenin özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterdi. Sıcaklığa bağlı 
olarak idealite faktörlerinin değerlerinin sıcaklığın artması ile azalış gösterildiği, fakat engele 
yüksekliklerininim değerleri ide idealite faktörlerinin tersine sıcaklık ile doğru orantılı olduğu 
anlaşıldı. Bu durumun Al/GO/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının ara yüzey durumlarındaki 
kusurlardan veya ara yüzeydeki homojen olmayan yapılardan kaynaklandığı ortaya çıktığı 
anlaşıldı.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, grafen oksit (GO) Perylenetetracarboxylic dianhydride (PTCDA) ara yüzeyli 

Al/p- tipi Si metal yarıiletken yapıların idealite faktörleri ve bariyer yükseklikleri akım-voltaj 

(I-V) ölçümleri kullanarak 80–300 K sıcaklık aralığında incelendi. Al/(GO:PTCDA)/p tipi Si 

yarıiletken yapısının doğrultma özelliğine sahip olduğu görülmüştür. PTCDA ve GO organik 

yarı iletken toz yapılarının morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. İlk 

önce Al metal Si kristalin arka yüzeyine yanı parlak olmayan tarafına buharlaştırıldı. Daha 

sonra döndürerek kaplama işlemi kullanılarak p-tipi Si wafer üzerine, yani parlak tarafına, 

aynı oranlarda GO ve PTCDA tozları karıştırılarak spin coating yöntemi ile ince filmler 

oluşturuldu. Bu işlemden sonra % 99,999 saflıkta alüminyum (Al) doğrultucu  (doğrultucu 

kontak alanı=7.85x10
-3

 cm
2
) kontaklar GO ve PTCDA arayüzey katmanı üzerine termal 

buharlaştırma (=10
−6

 Torr) yöntemi kullanılarak buharlaştırıldı. Yapılan deneysel ölçümler 

sonucunda sıcaklığın artmasına bağlı olarak idealite faktörlerinin değerlerinde azalma 

görünürken engel yüksekliklerinden ise artış olduğu gözlemlendi. Sonuç olarak görüldü ki 

yarıiletken teknolojisi için idealite faktörleri ve engel yüksekliklerinin sıcaklığa bağlı 

değişimleri önemli temel parametrelerdir.   

 

Anahtar Kelimeler: GO, PTCDA, Bariyer ve idealite değerleri 

 

 

 

ABSTRACT  

In study, we investigated ideality factors and barrier heights of the Al/p-Si metal 

semiconductor (MS) structure with perylenetetra carboxylic dianhydride (PTCDA) and 

graphene oxide (GO) interface in the temperature range of 80–300 K. The morphology of the 

PTCDA and GO organic semiconductor powder structures were examined by scanning 

electron microscopy (SEM). Firstly, the Al metal was evaporated to the back surface of the Si 

crystal. After, thin films were formed by spin coating method by mixing GO and PTCDA 

powders in the same proportions on the p-type Si wafer. After this process, to make rectifier 

with Al (99.999%) metal contacts with diameter of 1 mm (rectifier contact area=7.85x10
-3

 

cm
2
) were thermally evaporated (=10

−6
 Torr) on the GO:PTCDA interface layer. The 

experimental shows that the ideality factors decreased and the barrier height increased with 

increasing temperature. As a conclusion; the values of ideality factors and barrier heights are 

important parameters to determine the main electrical properties of Al/(GO:PTCDA)/p-type 

Si metal semiconductor structures. 

 

Keywords: GO, PTCDA, Barrier and Idealite values. 
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GİRİŞ 
 
Enerji, insanlığın varoluşundan ve hayatın her aşamasında insanların tarihsel gelişim süreci 
boyunca önemi ve çeşitliliği değişerek ihtiyacı günümüzde artmıştır. İnsanlık var oldukça 
enerji, hayatımız boyunca vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Son yıllarda elektronik alanında 
kullanılan teknolojilerin çeşitlenerek gelişmesi, hem farklı enerji kaynaklarına yönelmemizi 
gerekli kılmış, hem de daha fazla enerji gereksinimine ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde 
kullandığımız birçok enerji kaynaklarının temelinde elektronik cihazlar yer almaktadır. 
Kullandığımız elektronik cihazların temelinde ise yarıiletken malzemeler kullanılmaktadır. 
Günümüzde gelişen elektronik endüstrisine bağlı olarak opto-elektronik cihazlarda; Optik ve 
elektroniğin tek bir cihazda bir araya gelmesinden dolayı opto-elektronik cihazlar büyük ilgi 
görmektedir. Bu yarı iletken yapılar, güneş pilleri, foto detektörler ve foto diyotlar gibi çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilir. Bu nedenle, grafen oksit (GO) ve perilenetetrakarboksilik 
dianhidrit (PTCDA) ara yüzey katmanlarına sahip metal-yarı iletken (MS) foto diyotlar, başta 
opto-elektronik olmak üzere birçok farklı uygulamada kullanıldıkları için son zamanlarda 
büyük ilgi görmüştür [1-6]. Çünkü bu GO ve PTCDA ara-yüzey katmanı metal-yarıiletken 
(MY) arasındaki akım akışını kontrol etmede çok kritik bir rol oynayarak kaçak akımları 
azaltmak için önemlidir. Ayrıca GO: PTCDA ara-yüz katmanı, ışığa duyarlı olduğu için 
fotoakımın artmasında da etkilidir. Bu nedenle, metal-yarıiletken (MY), metal-oksit-
yarıiletken (MOY) veya metal-yalıtkan-yarıiletken (MY) yapıların sadece oda sıcaklığındaki 
akım-voltaj (I-V) karakteristiklerinin analizi, MY, MOY veya MYY yapıları hakkında detaylı 
olarak iletim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi vermez. Ancak, geniş bir sıcaklık aralığında I-V 
özelliklerinin sıcaklığa bağımlılığı incelendiğinde hem iletim mekanizmaları hakkında hem de 
karakteristik özellikleri hakkında detaylı olarak bilgi elde edinmek ve özelliklerini 
anlamamızı sağlar. 
Grafen, odasıcaklığında yüksek elektron mobilitesi (25000 cm2 /Vs), istisnai ısıl iletkenliği 
(5000 Wm-1K-1 ) ve yüksek Young Modülüyle üstün mekanik özellikleri gibi dikkat 
uyandırıcı nitelikleri bulunmaktadır [7]. Grafen sahip olduğu üstün özelliklerden dolayı 
elektronik teknolojisinde üzerine çalışılan en önemli malzemedir. Elektronların fazla bir çaba 
göstermeden bu malzeme içerisinden geçmesi kolaydır. Bunun sebebi grafenin sahip olduğu 
yüksek elektron mobilitesidir (hareketlilik) [8]. Aynı zamanda grafenden elde edilen 
elektronik devre elemanları daha esnek, daha hafif, ince ve daha sağlamdır. Bu yüzden grafen 
tabanlı üretilmiş olan elektronik devre elemanlarını bozmak zor olduğundan gelecekteki 
kullanım alanlarının genişlemesi beklenmektedir. Bunlara ilaveten grafen ışığı daha az 
emdiğinden dolayı çok şeffaftır.  Ayrıca, PTCDA(3,4,9,10-Perilentetrakarboksilik dianhidrit) 
organik boya molekülü ve organik bir yarıiletkendir. Perilen molekülünün bir türevidir. 
Perilen ve türevlerinin fiziksel, kimyasal, elektronik ve optik özelliklerinden dolayı bu 
moleküllerin önemi ve uygulama alanı gün geçtikçe artmaktadır. Perilen moleküllerinin 
kimyasal kararlığı, güçlü redoks kabiliyeti, floresans emisyonu, yüksek termal ve 
absorpsiyonu en belirgin özelliklerindendir. Bu özelliklerinden dolayı perilen türevleri geniş 
bir uygulama alanına sahiptir. Özellikle boya endüstri, yenilenebilir enerji, tıp, organik temelli 
elektronik ve optik alanlarında kullanılmaktadır [7, 8]. 
Bu çalışmada, 80–300 K sıcaklık aralığında akım voltaj (I-V) ölçümleri kullanarak 
Al/(GO:PTCDA)/p tipi Si metal yarıiletken Schottky yapılarının idealite faktörleri ve bariyer 
yüksekliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişimleri incelendi. Çünkü sadece oda sıcaklığında 
(300 K) bir yarıiletken yapının temel özelliklerini tanımlamak doğru olmayabilir. Dolayısıyla 
yapının değişik şartlarda ve ortamlarda temel özelliklerini incelemek gereklidir. Bu durumda 
da bizde sıcaklığa bağlı olarak değişik sıcaklıklarda Al/(GO:PTCDA)/p tipi Si metal 
yarıiletken yapısının temel özelliklerinden olan engel yükseklikleri ve idealite faktörlerini 
sıcaklığa bağlı olarak inceledik.  
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MATERYAL METOD 
Bu çalışmada p- tipi Silisyum(p-Si) kristal(100) yönelimli, 2-10Ωcm özdirence ve 525 μm 
kalınlığa sahip yapraklı yarıiletken malzeme kullanılmıştır. Diyotların hazırlanma aşamasında 
kullanılan yarıiletken aygıtların, verimli ve elde edilecek sonuçların güvenirliliği açısından 
temiz olması son derece önemlidir. Bu temizlik işlemi p-Si kristali üzerinde bulunan, yüzey 
kusurların ve organik kirliliklerin giderilmesi için yapılan bir RCA1 [9] temizleme 
yöntemidir. 
RCA1 temizleme sürecinden sonra yarıiletken kristal nitrojen gazı (N2) ile kurutuldu. Daha 
sonra termal buharlaştırma yöntemi ile yarıiletkenin arka tarafına yani mat olmayan tarafına 
alüminyum (Al) omik kontak yapıldı. Bu işlemlerden sonra p-tipi Si gofret üzerindeki GO 
ince film tabakası, Spin Coating (6800 Spin Coater) yöntemi kullanılarak 1000 rpm'de 30 
saniye döndürülerek kaplandı. Tüm bu işlemlerden sonra 1 mm çapında doğrultucu kontak 
olarak Al kontaklar yapıldı. Bu işlemlerden sonra hazırlanan Al/(GO:PTCDA)/p-tipi Si/Al 
yarı iletken yapısının I-V ölçümleri, bir Janes VPF-475 Croystat ile ve Keithley 2400 Source-
Meter kullanılarak 80-300 K sıcaklık aralığında ölçümler alındı. Tüm ölçümler bir IEEE-488 
AC/DC dönüştürücü kartı üzerinden bir mikrobilgisayar yardımıyla yapıldı. 
Al/(GO:PTCDA)/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının genel ve ölçüm sisteminin görünümü 
Şekil-1 de gösterilmiştir.   
 

 
 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Hazırlanan Al/(GO:PTCDA)/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının 80-300 K aralığında akım-
voltaj karakteristikleri başlangıçta, aşağıda termiyonik emisyon teorisi ile verilen doğru 
beslem akım ifadesine göre incelendi.  

kT
qV

nkT
qVII o exp1exp                    [1] 

Burada Io, akım-voltaj grafiğinde lineer doğrunun V=0 da akım eksenini kestiği noktadan 
bulunan doyum akımı olup, 
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kT
q

TAAI b
o

02* exp                    [2] 

eşitliği ile verilir. Burada q elektronun yükü, V uygulanan doğru beslem voltajı, A diyodun 
etkin alanı, k  Boltzman sabiti, A*  p-tipi silisyum için etkin Richardson sabiti (A* = 32 A cm-

2 K-2), bo potansiyel engel yüksekliği, n diyodun idealite faktörü ve T ise Kelvin cinsinden 
mutlak sıcaklıktır. “Eş. 1” den idealite faktörünün değeri, yarı-logaritmik akım-voltaj 
grafiğinin orta gerilim bölgesindeki lineer kısmının eğiminden (dV/dlnI) “Eş. 3”  ifadesiyle 

Id
dV

kT
qn

ln
                   [3] 

bulunur. Potansiyel engel yüksekliği ( bo) ise yine lnI-V grafiğinde, lineer kısmının sıfır 
besleme extrapole edilmesiyle bulunan Io doyum akım değeri ve diyot alanı kullanılarak Eş.  2 
den bulundu. Böylece, Eş. 4.2” eşitliğinin her iki tarafının tabii logaritması alınarak, Ф ’ye 
göre çözümleme yapılırsa potansiyel engel yüksekliği aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir; 

  ln
2*

o
bo I

TAA
q

kT                          [4] 

Her sıcaklık için idealite faktörü (n) ve engel yüksekliği ( bo) değerleri eşitlik 2 ve 3 
kullanılarak yöntemle hesaplanarak Tablo 1 de verildi.  
 

  
Şekil-2. Al/GO:PTCDA/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının    Şekil-3. Al/GO:PTCDA/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının  

sıcaklığa sıcaklığa bağlı I-V grafiği                                     bağlı Idealite ve engel yüksekliklerinin değişimi 
 

Şekil 2 deki yarı-logaritmik-doğru beslem akım-voltaj karakteristiklerinin lineer kısmının 
eğiminden elde edilen idealite faktörlerinin ve barrier (engel) yüksekliklerinin sıcaklığa göre 
değişimi Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 3 ve Tablo 1 de gösterildiği gibi idealite faktörünün 
değerleri artan sıcaklık ile azalırken engel yüksekliklerinin değerleri artan sıcaklıkla 
artmaktadır. Artan sıcaklıkla engel yüksekliğindeki artışın ve idealite faktöründeki azalmanın 
nedeni, Al/(GO:PTCDA)/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının ara yüzünün ve bariyer 
inhomojensizliği (BH) nin yani  homojen olmayan doğası ile ilişkilidir [10,11]. 
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Tablo 1. Al/GO:PTCDA/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının elektriksel özelliklerinin sıcaklıkla değişim 
Sıcaklık (K) 80 K 100 K 200 K 300 K 

İdealite Faktörü (n) 6.4 5.1 2.6 1.8 

Engel Yüksekliği ( bo) 0.22 0.27 0.55 0.76 

Sonuç olarak; Al/GO:PTCDA/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının elektriksel parametreleri I-V 
karakteristiklerinden elde edildi. Elde edilen değerlerden idealite faktörleri ve engel 
yükseklikleri değerleri yarıiletkenin özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterdi. Sıcaklığa bağlı 
olarak idealite faktörlerinin değerlerinin sıcaklığın artması ile azalış gösterildiği, fakat engele 
yüksekliklerininim değerleri ide idealite faktörlerinin tersine sıcaklık ile doğru orantılı olduğu 
anlaşıldı. Bu durumun Al/GO:PTCDA/p-tipi Si/Al yarı iletken yapısının ara yüzey 
durumlarındaki kusurlardan veya ara yüzeydeki homojen olmayan yapılardan kaynaklandığı 
ortaya çıktığı anlaşıldı.  
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ÖZET  
Bu çalışmada amatör ve profesyonel sporcuların benlik korkusu düzeylerinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırma betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma 
modelindedir. Çalışmanın evrenini amatör ve profesyonel sporcular oluşturmakta olup, 
örneklem grubu 131 kişi kapsamındadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Aardema ve 
ark. (2013) tarafından geliştirilen Türkçeye ise Akın ve ark., (2016) tarafından uyarlanan 
Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) kullanılmıştır. 6’lı derecelendirme içeren Benlik Korkusu 
Ölçeği, 8 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters puanlanan madde 
bulunmamaktadır. Ölçekteki 8 maddenin toplanmasıyla benlik korkusu ile ilgili toplam puan 
elde edilmektedir. Araştırmada katılımcıların cinsiyet, spor yapma düzeyi, spor branşı 
değişkenlerine göre Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan 18-21 yaş aralığındaki 
katılımcıların benlik korkusu toplam puanı en yüksek iken, 25 yaş ve üzeri bireylerin benlik 
korkusu toplam puanının en düşük olduğu tespit edilmiştir. İlaveten 0-5 yaş aralığındaki 
katılımcıların benlik korkusu toplam puanının en yüksek olduğu saptanmıştır. Tüm bunlara ek 
olarak yüksek gelire sahip katılımcıların benlik korkusu toplam puanlarının, düşük gelirli 
bireylere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma katılımcıların 
yaşlarının arttıkça benlik korkusunun azaldığını, spor yaşının azaldıkça kişilerde benlik 
korkusunun arttığını, gelir düzeyi arttıkça ise benlik korkusu düzeyinde de artış görüldüğünü 
ortaya koymaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Amatör Sporcu, Benlik korkusu, Profesyonel Sporcu 
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ABSTRACT  
In this study, it is aimed to examine the self-fear levels of amateur and professional athletes. 
The research is in the survey research model, which is a type of descriptive research design. 
The universe of the study consists of amateur and professional athletes, and the sample group 
is within the scope of 131 people. As a data collection tool in the study; Aardema et al. (2013) 
and adapted to Turkish by Akın et al. (2016), the Self-Fear Scale (BQS) was used. The Fear 
of Self Scale, which includes a 6-point rating, consists of 8 items and a single dimension. 
There is no reverse scored item in the scale. A total score for fear of self is obtained by 
summing 8 items in the scale. In the study, it was determined that there was no statistically 
significant difference between the total scores of the Self-Fear Scale according to gender, 
level of doing sports, and sports branch of the participants. On the other hand, it was 
determined that while the total score of self-fear of the participants in the 18-21 age range was 
the highest, the total score of self-fear was the lowest for the individuals aged 25 and over. In 
addition, it was determined that the total score of self-fear of the participants in the 0-5 age 
range was the highest. In addition to all these, it was determined that the total self-fear scores 
of the high-income participants were higher than the low-income individuals. As a result, this 
study reveals that as the age of the participants increases, the level of self-fear decreases, as 
the age of sports decreases, the level of self-fear increases, and as the income level increases, 
there is an increase in the level of self-fear. 
 
 
Keywords: Amateur Athlete, Self Fear, Professional Athlete 
 
 
 

GİRİŞ 
Benlik korkusu, kişinin olduğu ve olmaktan korktuğu kişi arasındaki çelişkilerin yaşandığı bir 
süreç olarak ifade edilmektedir. Nitekim bu süreç içerisinde kişi kendisini tetikte hisseder, 
şüphe duyar. Aynı zamanda  kişiler olmaktan korktuğu kişiye dönüşeceklerini düşünmekten 
kendilerini alamazlar (Akın ve ark., 2016). 

Sürekli şüphe ve başka bir ifadeyle olmaktan korktuğu, istemediği bir kişiye dönüşebilme 
ihtimali kaygıya sebebiyet verebilmektedir. Kaygı ise olumsuz bir durum olarak 
adlandırılmakta olup, aynı zamanda gerginlik, endişe ve evham gibi durumlara da neden 
olabilmektedir (Weinberg ve Gould, 2015). Bunun yanında kaygı kötü bir şey yaşanacağı 
hissinin yoğun olarak yaşandığı bir durum olarak da ifade edilmektedir  (Arkonaç, 1993). 
Dolayısıyla bu durum kişinin hata yapması, sürekli olumsuz düşünmesi ve belirsizlik 
yaşaması durumunu tetikleyebilmektedir. 

Kişinin davranışları ve bu davranışların altında yatan nedenler, birbirinden farklı davranışlar 
sergileme durumu, ruhsal yapı, düşünceleri gibi konular daima ilgi çeken konular arasında yer 
almaktadır (Doğan, 2015). Nitekim süreç içerisinde spor alanında da tutum ve davranışlar, 
duygular, davranışların altında yatan sebepler vb. konular araştırılmaya değer konular 
arasında yer almıştır.  

Her alanda olduğu gibi spor alanında da kişiler başarılı olmak, hata yapmamak ve süreci 
sağlıklı bir şekilde sürdürmek istemektedir.  Ancak bu süreçte her kişi aynı imkana sahip 
olamayabilir. Dolayısıyla bu durum kişiyi farklı düşüncelere iterek olmak istemediği bir 
insana dönüştürebilir. İlerleyen süreçte ise bu düşünceler (başarılı olamama düşüncesi, hata 
yapma ihtimali, her koşulda suçlu hissetme vb. gibi) kişide benlik korkusuna sebebiyet 
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verebilir. Nitekim tüm bunlardan yola çıkarak bu çalışma, hem amatör hem de  profesyonel 
sporcuların benlik korkusu düzeylerinin incelenmesi amacını taşımaktadır. 

YÖNTEM 
Araştırmanın yürütülmesi hususunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Etik Kurul Kararı (karar no: 2022/530) ile onay alınmıştır. Araştırma betimsel araştırma 
deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. Çalışmanın evrenini amatör ve 
profesyonel sporcular oluşturmakta olup, örneklem grubu 131 kişi kapsamındadır. 

Aardema ve ark. (2013) tarafından geliştirilen Türkçeye ise Akın ve ark., (2016) tarafından 
uyarlanan Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) kullanılmıştır. 6’lı derecelendirme içeren Benlik 
Korkusu Ölçeği, 8 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters puanlanan madde 
bulunmamaktadır. Ölçekteki 8 maddenin toplanmasıyla benlik korkusu ile ilgili toplam puan 
elde edilir (Akın ve ark., 2016) 

İstatistiksel Analiz 
Araştırmada amatör ve profesyonel sporcuların, benlik korkusu ölçek maddelerine verdiği 
cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) 
hesaplanmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları 
Ölçek  İç Tutarlılık Katsayısı Değerlendirme 
Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) 0,938 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ilk olarak normallik varsayımı Kolmogorov-
Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek toplam puanların 
cinsiyet, spor yapma şekli (amatör-profesyonel), spor branşı (bireysel, takım) değişkenlerine 
göre farklılık gösterip göstermediği Student testi ile, yaş, spor yaşı, okuduğu bölüm ve gelir 
düzeyi değişkeni göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Aalizi (One-way 
ANOVA) ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. Araştırma bulgularının, 
ortalama ve standart sapma değeri gösterilmiş olup, sonuçlar p<0,05 önem seviyesinde 
anlamlı kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket 
programda yapılmıştır. 
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BULGULAR 
 
Çalışmaya gönüllü olarak katılan amatör ve profesyonel sporcuların demografik özelliklerine 
göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.   
 
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 

Araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerin % 55,7'sinin erkek, %72,5'inin amatör olarak 
sporla ilgilendiği, %57,3'ünün 18-21 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 
%43,5 oranla 6-10 yıl aralığında spor yaşına sahip olan bireylerin, %68,7'sinin orta düzeyde 
gelire sahip olduğu, %80,9'unun spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gördüğü ve %59,5'inin 
ise bireysel spor branşıyla ilgilendiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

Tablo 3. Cinsiyete göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçek Cinsiyet n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği Kadın 58 23,53 11,08 
0,160 

Erkek 73 20,93 9,96 

Araştırmada, kadın ve erkek katılımcıların Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P=0,160; Tablo 3). 

Tablo 4. Spor yapma durumuna göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçek Spor Yapma Düzeyi n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
Amatör  95 22,66 11,09 

0,307 
Profesyonel 36 20,56 8,77 

Cinsiyet n %  Spor Yapma Düzeyi n % 

Kadın  58 44,3 Amatör  95 72,5 

Erkek 73 55,7 Profesyonel 36 27,5 
Toplam 131 100,0 Toplam 131 100,0 
      

Yaş n %  Spor Yaşı  n % 
18-21 75 57,3 0-5 33 25,2 
22-24 43 32,8 6-10 57 43,5 
25 ve üzeri 13 9,9 11 ve üzeri 41 31,3 
Toplam 131 100,0 Toplam 131 100,0 

      

Gelir Düzeyi n %  Bölüm n % 
Düşük(Gelir<Gider) 35 26,7 BSÖ 6 4,6 
Orta (Gelir=Gider) 90 68,7 ANT 19 14,5 
Yüksek (Gelir>Gider) 6 4,6 SYB 106 80,9 
Toplam 131 100,0 Toplam 131 100,0 

      

Spor Branşı n %     
Bireysel 78 59,5    

Takım 53 40,5    

Toplam 131 100,0    
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Araştırmada, amatör ve profesyonel olarak spor yapan katılımcıların Benlik Korkusu Ölçeği 
toplam puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P=0,307; 
Tablo 4). 

Tablo 5. Yaş gruplarına göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçek Yaş Dağılımı n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
18-21 75 24,61 a 10,87 

0,002 22-24 43 19,65 ab 9,53 
25 ve üzeri 13 15,54 b 6,54 

Araştırmada, katılımcıların yaş dağılımlarına göre Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P=0,002; Tablo 5). 18-21 yaş 
aralığındaki katılımcıların benlik korkusu toplam puanı en yüksek iken, 25 yaş ve üzeri 
bireylerin benlik korkusu toplam puanı en düşük bulunmuştur. Katılımcıların yaşı arttıkça 
benlik korkusunun azaldığı belirlenmiştir. 

Tablo 6. Spor yaşı gruplarına göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçek Spor Yaşı  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
0-5 33 28,03 a 11,52 

<0,001 6-10 57 20,77 b 9,08 
11 ve üzeri 41 19,12 b 9,84 

Araştırmada, katılımcıların spor yaş dağılımlarına göre Benlik Korkusu Ölçeği toplam 
puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P<0,001; Tablo 6). 0-5 
yaş aralığındaki katılımcıların benlik korkusu toplam puanı en yüksek bulunmuştur.  

Tablo 7. Gelir düzeyine göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçek Gelir Düzeyi n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
Düşük(Gelir<Gider) 35 18,51 b 8,45 

0,045 Orta (Gelir=Gider) 90 23,17 ab 10,71 
Yüksek (Gelir>Gider) 6 26,67 a 14,50 

Araştırmada, katılımcıların gelir durumuna göre Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P=0,045; Tablo 7). Yüksek gelire 
sahip katılımcıların benlik korkusu toplam puanı, düşük gelirli bireylere göre daha yüksek 
bulunmuştur. 

 
Tablo 8. Okudukları bölüme göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçekler ve Alt Boyutlar Bölüm  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
BSÖ 6 17,83 8,28 

0,222 ANT 19 25,42 10,94 
SYB 106 21,73 10,48 

Araştırmada, katılımcıların yaş dağılımlarına göre Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P=0,222; Tablo 8). 

Tablo 9. Spor branşına göre katılımcıların benlik korkusu düzeyleri  
 Ölçekler ve Alt Boyutlar Spor Branşı n  Ortalama   SS  P-değeri  

Benlik Korkusu Ölçeği 
Bireysel 78 21,72 10,49 

0,631 
Takım 53 22,62 10,62 
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Araştırmada, bireysel ve takım sporu ile ilgilenen katılımcıların Benlik Korkusu Ölçeği 
toplam puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P=0,631; Tablo 
9). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırmada katılımcıların cinsiyet, spor yapma düzeyi, spor branşı değişkenlerine göre 
Benlik Korkusu Ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan 18-21 yaş aralığındaki katılımcıların benlik korkusu 
toplam puanı en yüksek iken, 25 yaş ve üzeri bireylerin benlik korkusu toplam puanının en 
düşük olduğu tespit edilmiştir. İlaveten 0-5 yaş aralığındaki katılımcıların benlik korkusu 
toplam puanının en yüksek olduğu saptanmıştır. Yaş arttıkça benlik korkusunun düşük 
olmasının sebebi, kişilerin yaştan kaynaklı olarak daha çok tecrübe sahibi olmasından 
kaynaklı olabilir. 

Tüm bunlara ek olarak yüksek gelire sahip katılımcıların benlik korkusu toplam puanlarının, 
düşük gelirli bireylere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum maddi durumu 
yüksek düzeyde olan kişilerin ileride ellerindeki imkanların kısıtlanması, bulundukları 
konumdan daha geride olabilme ihtimalinden korktukları için, dikkat etmesi ve tetikte 
olmasından kaynaklı olarak benlik korkularının daha yüksek olması durumunu etkileyebilir.  

Sonuç olarak bu çalışma katılımcıların yaşlarının arttıkça benlik korkusunun azaldığını, spor 
yaşının azaldıkça kişilerde benlik korkusunun arttığını, gelir düzeyi arttıkça ise benlik 
korkusu düzeyinde de artış görüldüğünü ortaya koymaktadır.  

 

 
KAYNAKÇA 
 
Aardema, F., Moulding, R., Radomsky, A. S., Doron, G., Allamby, J., & Souki, E. (2013). 

Fear of self and obsessio-nality: development and validation of the fear of self 
questionnaire. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 2(3), 306-315. 

 
Akın, A., Çalık, M., Özkaya, S., Yılmaz, S. ve Kurubal, E. (2016). Benlik Korkusu Ölçeği 

(BKÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V.Sakarya'da Eğitim 
Araştırmaları Kongresi, bilidir kitabı içinde (ss. 80-84). Sakarya: Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları. 

 
Arkonaç, S. (1993).Psikoloji zihin süreçleri bilim. İstanbul: Alfa Basım 
 
 
Doğan, O. (2015). Spor Psikolojisi. 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. 
 
Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Improving performance. In R. 

S. Weinberg & D. Gould (Eds.), Foundations of sport & exercise psychology (6th ed.) 
(pp. 247–404). Champaign, IL: Human Kinetics 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 175 Sofia, Bulgaria



THE ROLE OF HOUSEHOLDS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN 
HELPING THEM FINANCING THE STATE’S GROSS CONSOLIDATED DEBT IN 

THE EUROPEAN UNION 

 

Asst. Prof. László, TÖRÖK 

University of Debrecen, Faculty of Engineering, Industrial Process Management Institute, 
Department of Engineering Management and Enterprise Debrecen, Hungary, 

ORCID: 0000-0003-1924-215X 

 

ABSTRACT 

The gross consolidated debt of the states increased in the European Union member states in 
2020 and 2021 as well. The outbreak of the COVID-19 epidemic played a decisive role in the 
increase of public debt. State debts rose because the states supported households and 
companies due to the pandemic, as their incomes decreased due to the crisis. However, due to 
increased subsidies and declining production, the state's budget balance worsened, and due to 
filling the rising deficit, the state debt increased robustly. The study will analyze the role of 
two creditors of public debt, namely households and non-profit organizations, in 2020-2021. 
From the statistical data analysis, it is clear that there are very significant differences between 
the member countries in proportion to which households and non-profit organizations finance 
the gross consolidated public debt. In some member countries, households and non-profit 
organizations participate in the financing of public debt significantly, while in other member 
countries, it is negligible. Due to the increase in debt financing costs and the sensitive 
reactions of foreign investors, member countries with a significant amount of public debt will 
be forced in the future to increase their borrowing from households in their own countries and 
from non-profit organizations that help them. 

Keywords: Public debt, Financing, Households, European Union 

Objectives 

In general, we can say that the state accumulates debt because it spends more during its 
financial management (during the implementation of the annual budget) than its income plus 
the number of reserves. Putting the previous statement in another way, it can be stated that the 
state has fewer mobilizable financial assets than its expenses. The state is forced to finance 
the excess spending (the deficit) that exceeds the generated revenues and mobilized reserves, 
the budget deficit, and therefore borrows. Creditors of the state can be households, non-profit 
organizations, businesses, foreign states, and international organizations. 
The study examines the significance, role, and changes in the consolidated gross public debt 
financed by households and non-profit organizations in the years 2020 and 2021, 
characterized by COVID-19, in the European Union member states. 
The investigation of these two financiers is justified by the fact that households and non-profit 
organizations react differently in times of crisis than financial enterprises, foreign states, and 
international investment organizations. The reaction of the two investor groups to the bond 
market is different in that they behave much less panicked when crises erupt. 
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The study’s author considers it essential to provide a brief review of the literature on the 
subject, which he presents in the next section. 
According to the classic formula, the financing of the deficit of the entire government sector 
(the state deficit) can be provided in two forms: bond and money financing. In the countries of 
the European Union, financing through money creation is not acceptable, since the central 
bank cannot grant loans to the state based on the Central Bank Act. Suppose the possibility of 
financing through money creation is not possible for any reason. In that case, the nominal 
increase of the public debt in a given period is the same as the deficit of the entire government 
sector. The development of public debt can also be affected by the decrease or increase of the 
public debt ratio denominated in foreign currency due to exchange rate changes (Török, 
2020). 
A relevant realization of the research on the increase in global public debt due to the subprime 
crisis was that monetary policy alone is not sufficient. During crisis management, the active 
use of fiscal policy is also necessary (Blanchard et al., 2010). A similar conclusion was 
reached in the research of Arestis (2014), in which he emphasizes that national economic 
policies are further strengthened if monetary and fiscal policies are coordinated correctly to 
create financial stability. 
Several studies have examined the level of the national debt ratio that already hurts the 
economic growth of a country. Examining this (Reinhart & Rogoff, 2010), they concluded 
that public debt exceeding 90 percent of GDP reduces the growth of the given national 
economy. In contrast, Herndon et al. (2014) found no big difference in the GDP growth of 
countries with a debt stock below or above the 90 percent threshold. The researchers conclude 
that the growth of consolidated gross public debt and GDP differed significantly by country 
and period. 
The domestic financing of public debt has become one of the most essential pillars of the 
public debt management strategy in the international context. This process was primarily 
initiated by the realization that foreign investors are extremely sensitive to macroeconomic 
and financial shocks. The unpredictable reactions of foreign investors can further increase the 
vulnerability of a country's economy, and they can even deepen severe but initially 
manageable turbulence. Turbulence is magnified for heavily indebted countries, as their 
continuous and extensive financing needs require that they have well-functioning, disorder-
free public debt financing. 
Research suggests that the broader implications of debt management strategy and its 
implementation should be carefully analyzed by debt managers and policymakers. The 
analysis should examine the government's budget, macroeconomic developments, and the 
effects of debt financing on the financial system (Das et al., 2010). 
The implementation of financing increasingly from domestic sources and, in parallel, a 
sufficiently deep and sufficiently diversified domestic government securities market can 
ensure stability in public debt financing. In addition to strength, states must keep low-risk and 
cost-effective debt management in mind as a primary goal (Yokoi-Arai et al., 2016). 
The economic stabilization role of resident government bond investors (households, non-
profit organizations) has been confirmed by several studies. A study found that while foreign 
investors tend to withdraw from emerging markets in response to global risk aversion and 
monetary policy shocks, resident investors do not always follow suit. Local investors play a 
significant stabilizing role against global risk aversion shocks (Adler et al., 2015). 
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Methodology and data 

The primary method of the research is based on the time series analysis of Eurostat data. The 
comparison of the European Union member states is mostly made with the help of descriptive 
statistics, which can be used to capture the differences between the individual countries at the 
level of the unique characteristics and thereby illuminate deeper connections. 

During the application of the methodology, three variables are examined in the study. First, 
the development of the consolidated gross public debt in 2020 and 2021 in the EU countries 
(in billion euros). Second: the development of the consolidated gross public debt in 2020 and 
2021 in the EU member states (as a percentage of GDP). Finally, the households and the 
development of the consolidated gross public debt owned by non-profit organizations in 2020 
and 2021 in the EU countries (in billion euros) data are presented. 

Figure 1.  

Development of consolidated gross public debt in 2020 and 2021 in EU countries (billion 
euros) 

 

Note: for country-related data, the top row is 2021, and the bottom row is 2020. 
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Source: Eurostat (2022a) 

 

Figure 2.  

Development of consolidated gross public debt in 2020 and 2021 in EU member states (as a 
percentage of GDP) 

 

 

Note: for country-related data, the top row is 2021, and the bottom row is 2020. 

Source: Eurostat (2022b) 
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Figure 3.  

Development of consolidated gross public debt owned by households and non-profit 

organizations in 2020 and 2021 in EU countries (billion euros) 

 

Note: for country-related data, the top row is 2021, and the bottom row is 2020. 

Source: Eurostat (2022c) 
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The average debt ratio of the member states of the European Union increased in the period 
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the pandemic, the level jumped to 90.1 percent. The coronavirus (Covid19) crisis led to a 
significant economic downturn in 2020, followed by a definite recovery in all European 
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However, Cyprus, Denmark, Sweden, and Portugal are among the exceptions. The public 
debt-to-GDP ratio in the eurozone fell from 97.2 percent at the end of 2020 to 95.6 percent by 
the end of 2021. In the EU as a whole, the indicator dropped from 90 percent to 88.1 percent. 
This means that the eurozone as a whole does not meet the Maastricht debt criterion, which 
under normal circumstances cannot exceed 60 percent. 
The public debt in proportion to GDP in the European Union member states fell from 90 
percent to 88.1 percent by the end of 2021, starting from the end of 2020. At the end of last 
year, the lowest public debt to GDP ratio was registered in Estonia (18.1 percent), 
Luxembourg (24.4 percent), and Bulgaria (25.1 percent). In contrast, the highest values were 
found in Greece (193.3 percent), Italy (150.8 percent), Portugal (127.4 percent), Spain (118.4 
percent), France (112.9 percent), and Belgium (108.2 percent) and Cyprus (103.6 percent). 
Eurostat's data also shows how much of the total public debt is owned by households and the 
non-profit institutions that help them. From this point of view, five member countries have 
significant funding (Italy, Portugal, Hungary, Ireland, and Poland). It is clear from the 
financing data that in absolute terms, the source of money from these two sectors has 
decreased slightly in the five countries. In terms of the total amount, Italy is at the top of the 
list; they alone finance the national debt in a more significant amount than all the member 
countries combined. The Italians have been implementing this high rate of financing for 
several decades. Portugal is next, and Hungary is in the prestigious third place in the EU 
ranking. Only the Italians and the Portuguese own more public debt than Hungarian 
households. It is also true, however, that among the first three countries, only in Hungary did 
the public debt stock of households and non-profit institutions increase in one year, while a 
slight decrease can be observed in Italy and Portugal. In Ireland and Poland, the financing 
from the two sectors decreased by 2 billion euros each. In Hungary, a significant increase in 
stocks could be observed from 2019, clearly due to the launch of the super-state bond, but this 
did not have a substantial effect in 2020 and 2021 either. And on the entire list, only the 
Polish population's government securities increased more than the Hungarians' in one year. 

Conclusions 

It is clear from the analyzed data that households and the non-profit organizations that help 
them play a decisive role in financing the national debt of their own countries in only a few 
member countries. Several studies prove that in a crisis, non-resident investors tend to trade 
abnormally, unlike residents. An analysis of the abnormal trading volume associated with 
stock and bond returns shows that foreign investors are not positoptimistictick investors, but 
adverse feedback investors. Abnormal trading by foreign investors did not destabilize the 
market, but it did induce higher stock and bond yield fluctuations than average trading at the 
onset of the pandemic (Khanthavit, 2020). Other studies have also found that institutional 
investors react more sensitively to lousy news affecting the bond market.  
Their empirical study by Zhang et al. (2022) made several findings. First, credit rating 
agencies tend to ignore financial news warnings on the Internet, while bond investors react 
strongly to such news. Second, there is an asymmetry in bond investors' reactions to good and 
bad news, as investors are more sensitive to bad news and therefore prone to panic reactions. 
Due to the increase in the financing costs of the consolidated gross public debt and the 
sensitive reactions of foreign investors, member countries with a significant amount of public 
debt will be forced in the future to increase their borrowing from households in their own 
countries and from non-profit organizations that help them. In the future, therefore, the two 
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aforementioned groups of resident investors should play a greater role in the financing of the 
consolidated gross public debt. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin, boş zaman faaliyetleri 
hakkındaki tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla Ragheb ve Beard 
tarafından 1982 yılında oluşturulan, Türkçe çevirisi Akgül ve Gürbüz tarafından 
gerçekleştirilen “Boş Zaman Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Trakya 
Üniversitesi KSBF’ inde okuyan 1330 öğrenci oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan 
tarafından %95 güven aralığında örneklem sayısı en az 288 olarak hesaplanmaktadır. 
Araştırmamızda rastgele örnekleme yöntemi ile toplamda 931 öğrenciye ulaşılmıştır. 
Örneklem grubunun cinsiyet, bölüm ve gelir değişkenlerine göre, boş zaman tutum 
ölçeğinden almış oldukları puanlar SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çalışmada elde edilen veriler analiz edilerek betimsel istatistikleri çıkarılmıştır. Verilerin 
normallik dağılımı anlamlandırabilmek için basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) 
ölçüleri incelenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden “cinsiyet” değişkeninin 
incelenmesinde bağımsız gruplar T-Testi, “bölüm” ve “gelir” değişkenleri için bağımsız 
gruplar tek yönlü Varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel olarak 
anlamlı farklılık (p<0,05) tespit edilen testlerin etki büyüklükleri hesaplanmıştır. 
Katılımcıların cinsiyet ve bölüm değişkeninin tümünde, gelir değişkeninin duyuşsal ve 
davranışsal alt boyutlarında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir (p<0,05).  
 
Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Boş Zaman, Tutum 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the attitudes of sports science faculty students towards 
leisure activities according to various variables. For this purpose, the Leisure Attitude Scale, 
which was created by Ragheb and Beard in 1982 and translated into Turkish by Akgül and 
Gürbüz, was used. The population of the research consists of 1330 students studying at 
Trakya University KSBF. The sample size is calculated as at least 288 by Yazıcıoğlu and 
Erdoğan at the 95% confidence interval. In our research, a total of 931 students were reached 
by random sampling method. According to the gender, department and income variables of 
the sample group, the scores they got from the leisure attitude scale were analyzed using the 
SPSS 25.0 package program. The data obtained in the study were analyzed and descriptive 
statistics were obtained. In order to make sense of the normality distribution of the data, 
kurtosis and skewness measures were examined. T-Test for independent groups, one-way 
analysis of variance (One-Way ANOVA) for independent groups for “department” and 
“income” variables was used to examine the “gender” variable, one of the independent 
variables of the study. The effect sizes of the tests with statistically significant difference 
(p<0.05) were calculated. A significant difference was found in all of the participants' gender 
and department variables, and in the affective and behavioral sub-dimensions of the income 
variable (p<0.05). 
 
Keywords: Sports Science, Leisure Time, Attitude 
 
 
 
 
GİRİŞ 
Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte, özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler, ev içi 
aletlerin makineleşmesi, ulaşımdaki kolaylık ve çalışma saatlerinin kısalması gibi birçok 
etken, insanların daha fazla boş zamana sahip olmasına imkân sağlamıştır. Aynı zamanda bu 
gelişmeler boş zamana olan ilginin artmasına, boş zaman faaliyetlerinin çeşitlenmesine ve bu 
faaliyetlere ayrılan sürenin de artmasına neden olmuştur. Yaşamların değiştiği ve yeni 
boyutlar kazandığı günümüzde bu değişimin doğal sonucu olarak da yeni sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunlardan biri de boş zamanların artması ve boş zamanların nasıl 
değerlendirileceğidir. Dünya Boş Zaman ve Rekreasyon Birliği’nin tanımına göre boş zaman; 
seçme şansı yaratıcılık hoşnutluk veren, memnuniyet içeren ve kişisel doyumu arttıran 
eğlencelere öncülük eden yararları ile insan hayatının özel bir alanıdır. Parker’a göre boş 
zaman “bireyin hem kendisi ve hem de başkaları için bütün zorunluluklardan veya 
bağlantılardan kurtulduğu ve kendi isteğiyle seçeceği bir etkinlikle uğraştığı zamandır” diye 
tanımlamıştır. Rekreasyon, kişinin boş zamanlarında, zorunluluk olmaksızın, isteği ile 
katıldığı, bireysel tatmin sağlayan, kendi yetenek ve becerilerini kullanabildiği aktiviteler 
şeklinde tanımlamıştır. Jensen ve Naylor (2000)’ a göre rekreasyon, iş hayatı ve günlük 
yaşantının sonrasında bir yenilenme biçimidir. Rekreasyon etkinlikleri okul yaşamının bir 
parçasıdır. Bugün zamanın büyük çoğunluğunu sınıflarda, laboratuvarlarda ya da çalışma 
masalarında geçiren her öğrencinin rekreatif etkinliklere katılım ihtiyacı vardır. Üniversite 
gençlerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve rekreatif etkinliklere katılımları, üniversite 
eğitimleri sırasında okulların kendilerine sunduğu olanaklar kapsamında yarı örgütlü bir 
şekilde gerçekleşmekte; bu bağlamda üniversiteler öğrencilerinin resmî eğitimleri dışında 
kalan zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri için de yönlendirici rol 
üstlenebilmektedirler.  
Üniversiteler öğrencilerinin resmî eğitimleri dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde 
değerlendirmeleri için de yönlendirici rol oynamaktadırlar. Üniversitelerin hazırladıkları 
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rekreasyon programları ve buna ilişkin altyapı imkanları gençler arasındaki iletişimi artırırken 
diğer katılım sebepleri hakkında öngörü sahibi olabilmektedirler. Spor bilimlerinde okuyan 
öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine katılımlarının; son yıllarda üniversite yerleşkelerinin 
gelişmesi ve yönetimlerin bu konudaki özverileri ile, gün geçtikçe hızla arttığı 
gözlemlenmiştir. Buna keza birçok üniversitemizde bu tür faaliyetlerde yeterli olmadığı 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor bölümünde öğrenim gören 
öğrencilere ait demografik özelliklerin boş zaman faaliyetleri üzerindeki etkilerinin 
incelenmesidir. 
 
YÖNTEM 
Bu çalışmada, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan; geniş gruplar üzerinde yürütülen, 
gruptaki bireylerin bir olgu ya da olayla ilgili görüşlerinin, tutumlarının alındığı ve 
betimlenmeye çalışıldığı tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem içerisinde sıklıkla 
yararlanılan veri toplama tekniği olarak da anket tekniği kullanılmıştır. 
 
Araştırma Grubu  
Araştırmanın evrenini Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 1330 öğrenci 
oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan tarafından %95 güven aralığında örneklem sayısı en 
az 288 olarak hesaplanmaktadır. Araştırmamızda rastgele örnekleme yöntemi ile toplamda 
931 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor 
Bilimleri Fakültesinde halen öğrenim görmekte olan 1330 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem 
seçimi için hata payı olarak %95 güven aralığı (α=0.05) temel alınmıştır. Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan (2004)’ e göre; ± 0.05 örnekleme hatasında 1330 elemanlı bir evreni temsil için en az 
288 eleman yeterli görülmekle birlikte, bu araştırmada 931 katılımcıya ulaşılmıştır. 
 
Tablo 1. Araştırma Grubu Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demografik Özellikler F % Toplam 

Cinsiyet Kadın 548 58,9 931 Erkek 383 41,1 

Bölüm 

Öğretmenlik 370 39,7 

931 Antrenörlük 251 27,0 
Yöneticilik 186 20,0 
Rekreasyon 124 13,3 

 2000 TL Aşağısı 305 32,8 
931 Gelir 2000 TL-4000 TL 310 33,3 

 4000 TL Üzeri 316 33,9 
 
Tablo 1 incelendiğinde toplamda 931 kişilik öğrenci grubunun %58,9’unu kadınlar (n:548), 
%41,1’ini erkekler (n:383) oluşturmaktadır. Araştırma grubu öğrencilerinin bölümleri 
incelendiğinde; öğretmenlik bölümü %39,7 (n:370), antrenörlük %27 (n:251), spor 
yöneticiliği bölümü %20 (n:186), rekreasyon bölümü %13,3 (n:124) olarak görülmektedir. 
Öğrencilere ait diğer bir değişken olan gelir durumları incelendiğinde, %32,8’i 2000TL ve 
aşağısı (n:305), %33,3’ü 2000TL-4000TL arası (n:310) ve %33,9’u 4000TL yukarısı (n:316) 
gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı (Boş Zaman Tutum Ölçeği) Ragheb ve Beard 
(1982) tarafından oluşturulmuştur. Türk kültürüne uyarlama ve güvenirlik (Cronbach Alpha) 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 185 Sofia, Bulgaria



 

 

çalışmaları ise Akgül ve Gürbüz tarafından yapılmıştır. 36 madde ve 3 alt boyuttan (duyuşşal, 
bilişsel ve davranışsal) oluşan ölçek 5’li likert tipi (Tamamen Katılıyorum (5), Katılıyorum 
(4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1) olarak puanlanmaktadır.  
 
Verilerin Analizi 
Anket yöntemi ile toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS 26.0 İstatistik 
programı ile analiz edilerek betimsel istatistikleri çıkarılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin 
normallik dağılımı anlamlandırabilmek için dağılıp dağılmadığını tespit edebilmek için 
basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) ölçüleri incelenmiştir. Elde edilen istatistiki 
sonuçlara göre basıklık ve çarpıklık değerleri -1.5 ile +1.5 değerleri arasında çıkması veri 
setinin normal dağıldığını göstermektedir (George ve Mallery, 2010). Normallik dağılım testi 
aşağıdaki gibidir (Tablo 2). 
 
 
 
 

Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları (Skewness ve Kurtosis Değerleri) 

Boyutlar Çarpıklık 
(Skewness) Standart hata Basıklık 

(Kurtosis) Standart hata 

Duyuşsal 0,478 0,989 -0,821 1,160 
Davranışsal 0,278 0,989 -0,824 1,160 
Bilişsel -0,211 0,989 -0,962 1,160 
Tüm Ölçek 0,388 0,989 -0,843 1,160 
 
Araştırmanın alt boyutları için normallik dağılımı testi sonuçlarına göre çarpıklık ve basıklık 
(skewness-kurtosis) değerlerine bakıldığında; skewness ve kurtosis değerlerinin standart 
hataya bölünmesi ile elde edilen sonuçlar -1,5 ile +1,5 arasında değer almıştır. Bu sebeple 
araştırma verilerinin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bağımsız 
değişkenlerinden “cinsiyet” değişkeninin incelenmesinde bağımsız gruplar T-Testi, “bölüm” 
ve “gelir” değişkenleri için bağımsız gruplar tek yönlü Varyans analizi (One-Way ANOVA) 
kullanılmıştır. 

T-Testi etki büyüklüğü; d = t x      formülü ile Varyans analizi etki büyüklüğü ise;  

n2 =      formülü ile hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 186 Sofia, Bulgaria



 

 

BULGULAR 
 
Tablo 3. KBSF Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Alt Boyutların İncelenmesi 

Değişkenler N  Ss. sd t p Etki 
Büyüklüğü 

D
uy

uş
sa

l 
B

oy
ut

 Kadın 548 2,80 1,05 
624 -2,096 0,036* 0,14 

Erkek 383 2,94 1,03 

D
av

ra
nı
şs

al
 B

oy
ut

 

Kadın 548 3,08 0,94 
624 -2,900 0,004* 0,19 

Erkek 383 3,26 0,88 

B
ili
şs

el
 

B
oy

ut
 Kadın 548 2,95 1,17 

624 -2,532 0,011* 0,17 
Erkek 383 3,14 1,03 

Ö
lç

ek
 

O
rt

al
am

a Kadın 548 2,96 0,96 
624 -2,753 0,006* 0,18 

Erkek 383 3,11 0,89 

*: p<0,05 

Cinsiyet bağımsız değişkenine ait bulgular incelendiğinde, öğrencilerinin cinsiyetlerine göre 
ölçeğe vermiş oldukları cevaplar arasında istatistiksel olarak duyuşsal, davranışsal, bilişsel 
boyutlarda ve ölçek ortalamasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). “t” değerinin 
eksi (-) yönde olması erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahip 
olduğunu göstermektedir. 
Genel anlamda erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre ölçek maddelerine daha fazla 
katıldığı söylenebilir. Boyutların etki büyüklük değerleri d=0,14 ile d=0,19 arasında değer 
alarak tüm boyutlarda cinsiyetin, ölçeğe verilen cevaplar üzerinde düşük etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 4. KBSF Öğrencilerinin Bölümlerine Göre Alt Boyutların İncelenmesi 

*: p<0,05 

KSBF öğrencilerinin okudukları bölüm değişkenine ait yapılan tek yönlü Varyans analizi 
incelendiğinde, öğrencilerinin ölçeğe vermiş oldukları cevaplar arasında istatistiksel olarak 
duyuşsal, davranışsal, bilişsel boyutlarda ve tüm ölçek boyutunda anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir (p<0,05). Yapılan Post Hoc testlerine göre; duyuşsal boyutta, beden eğitimi 
öğretmenliği ile spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümleri arasında farklılaşma tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin okudukları bölümün duyuşsal boyuta verilen cevaplar üzerinde orta 
düzey etkiye (n2=0,19) sahip olduğu belirlenmiştir. Davranışsal boyutta farklılaşmanın 
kaynağı beden eğitimi öğretmenliği ile diğer bölümler arasında görülmekte iken bölüm 
değişkeni boyut üzerinde orta düzey etkiye (n2=0,16) sahiptir. Bilişsel boyutta da farklılaşma 
beden eğitimi öğretmenliği ile diğer bölümler arasında olup etki düzeyi düşük (n2=0,10) 
olarak tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değişkenler N  S. Kareler 
Toplamı Sd. Kareler 

Ortalaması F P Etki 
Büyüklüğü 

D
uy

uş
sa

l B
. Öğretmenlik 370 2,48 0,79 

195,876 
832,881 

1028,758 

3 
927 
930 

65,292 
 

0,898 
72,670 0,00* 

0,19 
(öğr 

/ 
yön.-rek) 

Antrenörlük 251 2,66 0,99 

Yöneticilik 186 3,24 1,13 
Rekreasyon 124 3,79 0,95 

D
av

ra
nı
şs

al
 B

. Öğretmenlik 370 2,82 0,76 
128,693 
665,383 
794,076 

3 
927 
930 

42,898 
 

0,718 
59,764 0,00* 

0,16 
(öğr 

/ 
Ant.-yön.-

rek) 

Antrenörlük 251 3,05 0,90 

Yöneticilik 186 3,45 0,91 

Rekreasyon 124 3,90 0,85 

B
ili
şs

el
 B

oy
ut

 Öğretmenlik 370 2,66 1,05 
117,383 

1054,308 
1171,691 

3 
927 
930 

39,128 
 

1,137 
34,403 0,00* 

0,10 
(öğr 

/ 
Ant.-yön.-

rek) 

Antrenörlük 251 3,03 1,12 

Yöneticilik 186 3,30 0,96 

Rekreasyon 124 3,69 1,11 

Ö
lç

ek
 O

rt
al

am
a Öğretmenlik 370 2,66 0,74 

143,481 
671,477 
814,957 

3 
927 
930 

47,827 
 

0,724 
66,027 0,00* 

0.17 
(öğr. / ant. / 
yön. / rek.) 

Antrenörlük 251 2,92 0,90 

Yöneticilik 186 3,33 0,93 

Rekreasyon 124 3,79 0,90 
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Tablo 5. KBSF Öğrencilerinin Gelir Durumuna Göre Alt Boyutların İncelenmesi 

*: p<0,05 

KSBF öğrencilerinin gelir durumlarına ait yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizine 
göre; öğrencilerinin ölçeğe vermiş oldukları cevaplar arasında istatistiksel olarak duyuşsal ve 
davranışsal boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Yapılan Post Hoc testlerine 
göre; duyuşsal ve davranışsal boyutlarda anlamlı farklılık “2000 TL Aşağısı” ile “4000 TL 
Üzeri” gelir durumuna sahip öğrencilerden kaynaklanmaktadır. Duyuşsal boyutta gelirin 
verilen cevaplara etkisi orta düzeyde (n2=0,012) iken, davranışsal boyutta gelirin etkisi düşük 
etki (n2=0,007) olarak belirlenmiştir. 
Bilişsel boyutta ve tüm ölçeğin tek boyut olarak analiz edilmesinde anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir (p>0,05). 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Bu bölümde, Trakya Üniversitesi KSBF öğrenim gören 548’i kadın, 383’ü erkek olan 
üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine bakış açılarını anlayabilmek amacıyla boş 
zaman tutum ölçeği uygulanmıştır; boş zaman tutum ölçeğinin duyuşsal, davranışsal ve 
bilişsel alt boyutlarının cinsiyet, bölüm ve gelir durumu değişkenlerine göre, verilen cevaplar 
üzerinden incelenmiştir.  
“Cinsiyet” değişkeninin T-Testi sonuçlarına göre ölçeğin tüm boyutlarında, “Bölüm” 
değişkenine uygulanan Varyans analizi testi sonuçlarına göre ölçeğin tüm boyutlarında ve 
yine “Gelir” değişkenine uygulanan varyans analizi testi sonuçlarına göre ölçeğin duyuşsal ve 
davranışsal alt boyutlarında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir (p<0,05). 
2011 yılında Akgül’ün “Farklı Kültürlerdeki Bireylerin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik 
Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ankara-Londra Örneği” adlı yapmış olduğu çalışmada, 
cinsiyet üzerinde bizim çalışmamıza benzer tespitlerde bulunmuştur. “Boş zaman tutumu, 

Değişkenler N  S. Kareler 
Toplamı Sd. Kareler 

Ortalaması F P Etki 
Büyüklüğü 

D
uy

uş
sa

l B
. 

2000 TL Aşağısı 305 2,83 0,99 
12,058 

1016,699 
1028,758 

2 
928 
930 

6,029 
 

1,096 
5,50 0,04* 

0,012 
 

(2000 TL 
Aş. / 

4000 TL 
Üz.) 

2000 TL -4000 
TL 310 3,01 1,13 

4000 TL Üzeri  316 2,74 1,00 

D
av

ra
nı
şs

al
 B

. 2000 TL Aşağısı 305 3,12 0,88 
5,809 

788,267 
794,076 

2 
928 
930 

2,904 
 

0,849 
3,41 0,03* 

0,007 
 

(2000 TL 
Aş. / 

4000 TL 
Üz.) 

2000 TL -4000 
TL 310 3,26 0,98 

4000 TL Üzeri  316 3,07 0,88 

B
ili
şs

el
 B

. 

2000 TL Aşağısı 305 3,01 1,10 
4,706 

1166,985 
1171,691 

2 
928 
930 

2,353 
 

1,258 
1,87 0,15 - 2000 TL -4000 

TL 310 3,12 1,15 

4000 TL Üzeri  316 2,95 1,10 

Ö
lç

ek
 O

rt
. 2000 TL Aşağısı 305 2,99 0,89 

7,197 
807,761 
814,957 

2 
928 
930 

3,598 
 

0,870 
4,13 0,16 - 2000 TL -4000 

TL 310 3,13 0,99 

4000 TL Üzeri  316 2,92 0,91 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 189 Sofia, Bulgaria



 

 

Ankara’daki bireylerin cinsiyetlerine göre genel olarak farklılık göstermektedir. Akgül (2011) 
çalışmasında; Londra’da cinsiyetin anlamlı farklılık oluşturmadığını buna keza Ankara’daki 
bireylerde bu durumun tam tersi şekilde farklılaşmaya sebep olduğunu belirtmiştir. 
Çalışmasının devamında Ankara’daki erkek katılımcıların boş zaman ve rekreatif zaman bakış 
açılarının, kadın katılımcılara göre daha yüksek (olumlu) olduğunu da dile getirmiştir. 
Ulaştığı bu sonucu şöyle yorumlamıştır; “Bu durumun sebebi, Türkiye gibi geleneksel 
denilebilecek toplumlarda kadınlar ve erkekler arasındaki rollerin örf ve adetlerle birbirinden 
ayrılsa da İngiltere gibi daha modern toplumlarda cinsiyet farklılığının, insanların tutum ve 
davranışlarına daha az yansıdığı şeklinde olabilir” (Akgül, 2011: 89). Akgül’ün bu sonucuna 
katkı sağlayarak açıklama getiren Wilson; “bazı aktivitelerin fiziksel güç öncelikli olması, 
kadınların ve erkeklerin toplumsallaşmada farklı deneyimlere sahip olması, kadınların ev 
merkezli geleneksel pozisyonda bulunması ve kadınların sosyo-ekonomik statüsünün 
düşüklüğü” gibi gerekçeler belirtmiştir (Wilson, 1980; 22-32). 
Araştırmamızda bulduğumuz cinsiyet değişkeninin farklılaştığı sonucunun tam tersi sonuca da 
Bakay ulaşmıştır. Bakay “Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik 
Tutumun Belirlenmesi” isimli araştırmasında; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt 
boyutlarına verdikleri cevaplarının cinsiyet değişkeni açısından farklılaşmadığını belirtmiştir 
(Bakay, 2018; 51).  
Akyüz 2015 yılında yaptığı çalışmada yine bizim çalışmamıza benzer bir tespitte 
bulunmuştur. Akyüz; “cinsiyet değişkeni ile ilgili yapılan t testi sonucunda erkek ve kadın 
öğrenciler arasında duyuşsal alan, bilişsel alanda ve toplamda anlamlı farklılığın olduğu 
gözlenmiştir. Davranışsal alanda ise anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Duyuşsal alan, bilişsel 
alan ve toplamda anlamlı farklılığın kadın öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.” (Akyüz, 
2015; 88) demektedir, fakat bizim çalışmamızda anlamlı farklılık erkek öğrenciler lehine 
çıkmıştır. 
Deng ve arkadaşlarının benzer bir çalışması ise; Kanada vatandaşı olan Çin ve İngiliz asıllı 
kişilerin boş zaman tutumlarını karşılaştıran karşılaştırmıştır. Tespitlerinde; İngilizlerin ve 
Çinlilerin cinsiyet değişkenine göre boş zaman tutumlarında üç alt boyutta da herhangi bir 
farklılık belirlememişlerdir (Deng vd., 2005: 239-273). 
Araştırmamızın diğer bir bağımsız değişkeni olan bölüm değişkenine göre ölçeğe verilen 
cevaplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğrencilerin okudukları bölümlerden 
beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümleri arasında 
duyuşsal boyutta, davranışsal boyutta ve bilişsel boyutta farklılaşma görülmektedir. Ölçeğin 
genelinde ise tüm bölümler arasında farklılaşma görülmektedir. Denkel M. (2019) yapmış 
olduğu benzer çalışmada bölüm değişkeni için şu şekilde bir tespitte bulunmuştur;” 
Öğrencilerin okudukları bölüme göre ortaya çıkan farklılaşmanın ise; ders müfredatı ve 
okudukları bölümün, rekreatif faaliyet olarak boş zamanlarda etkinlik yapma eğitiminin her 
bölümde verilmiyor olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.” Bu tespit çalışmamızla 
benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalarda öğrencilerin okudukları 
bölüme bağlı farklılaşmadan bahsedilmemektedir. 
Araştırmamızın gelir değişkenine göre duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarda farklılaşma 
görülmektedir. Her iki boyutta da farklılaşmanın; 2000 TL aşağısı gelire sahip öğrenciler ile 
4000 TL üzerinde gelire sahip öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Denkel (2019) 
çalışmasında gelir değişkenine göre alt boyutlarda farka rastlamaz iken ölçeğin tümünde 
farklılık tespit etmiştir. 
Akgül çalışmasında tercih edilen rekreatif etkinliklerin gelir durumuna göre değiştiğini 
belirtilmiştir. Ankara ve Londra’daki öğrencileri karşılaştırırken iki merkez arasında farklılık 
tespit etmiştir. Londra’daki öğrencilerin arkadaşları ile birlikte dışarıda yemek yeme 
etkinliklerine katılım sıklıklarının Ankara’daki öğrencilerden daha fazla olduğu tespitini 
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yaparken, bu durumun öğrenci gelir durumuna bağlı olabileceği yorumunda bulunmuştur. 
(Akgül, 2011; 96). 
Karaküçük ve arkadaşlarının çalışması Akgül’ ün çalışması ile benzerlik göstermektedir. 
Karaküçük; gelir düzeyi düşük olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre dışarıda yemek yeme 
aktivitesini daha az gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmalarının diğer tespitlerinden 
biri de rekreatif faaliyet olarak en az tercih edilen etkinlik türünün turistik etkinlik olduğudur. 
Bu tespitin nedenini ise katılımcıların gelir düzeyinin düşük olması ile açıklamışlardır 
(Karaküçük vd., 2008). 
Sonuç olarak; Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 
öğrencilerin, cinsiyet bölüm ve gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmalar tespit 
edilmiştir. Cinsiyet değişkeninin ölçeğin tüm alt boyutlarında farklılaştığı gözlemlenmiştir. 
Erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha yüksek ortalamaya sahip olmalarının, rekreatif 
faaliyet alanlarının erkeklere hitaben daha rahat spor yapmalarına olanak sağladığı 
düşüncesini taşımaktayız. Erkeklerin geç saatlerde rekreatif alanlara daha rahat ulaşım 
sağlayabilmeleri, spor salonlarının daha fazla erkek üyelerden oluşuyor olması ve toplumun 
ataerkil yapıya daha tolerans sağlıyor olması bulmuş olduğumuz sonuçların çıkarımlarıdır.  
Öğrencilerin bölümlerine göre ortaya çıkan farklılaşmanın; spor bilimleri öğrencilerinin, 
beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bilim 
dallarında farklı müfredat ile eğitim almalarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
Son değişkenimiz olan gelir düzeyinde, duyuşsal ve davranışsal özelliklerde farklılaşmanın alt 
gelir ile yüksek gelir arasında olduğu sonucu manidardır. Şöyle ki; duyuşsal alan 
davranışlarından olan özgüven, sosyallik, iletişim, kendini ifade edebilme gibi özelliklerin 
gelire göre farklılaşmakta olduğunu düşünmekteyiz. Düşük gelirli öğrencilerin özgüvenlerinin 
düşük olduğunu, iletişim kuramadığını ve sosyalleşmede zorlanabileceğini düşünmemiz, buna 
keza gelir durumu yüksek olan öğrencilerde bu özelliklerin yüksek olabileceğini düşünmemiz 
kuvvetli muhtemel bir çıkarımdır. Bu sebeple spor bilimleri eğitimi veren okul müfredatlarına 
rekreatif faaliyetler ile ilgili dersler koyulacağı zaman ekonomi ve rekreatif faaliyet ilişkisini 
dikkate alan ders içeriğinin eklenmesi, araştırmamızın önerilerindendir. Yaptığımız bu 
çalışmanın rekreatif etkinlikler ve boş zaman konularında literatür kaynağı olarak katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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ÖZET 
Boş zamana karşı olan öznel değerlendirmeleri ölçmeye yarayan, boş zaman tutum ölçeğinin 
spor bilimleri alanında kullanılabilmesi amacı ile yapılan bu çalışmada; Ragheb ve Beard 
tarafından 1982 yılında oluşturulan ölçek (Boş Zaman Tutum Ölçeği) kullanılmıştır. Türk 
kültürüne uyarlama ve güvenirlik çalışmaları ise Akgül ve Gürbüz tarafından yapılmıştır. 36 
madde ve “duyuşşal”, “bilişsel”, “davranışsal” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan ölçek 5’li 
likert tipi olarak puanlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Trakya Üniversitesi KSBF’ inde 
okuyan 1330 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğe ait maddelerin spor bilimleri evrenine 
uygunluğunu belirleyebilmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör 
analizi, önceden oluşturulan bir model aracılığıyla gözlenen değişkenlerden yola çıkarak gizli 
değişken (faktör) oluşturmaya yönelik bir işlemdir. Genellikle ölçek geliştirme ve geçerlilik 
analizlerinde kullanılmakta veya önceden belirlenmiş bir yapının doğrulanmasını 
amaçlamaktadır. Modelde maddelerin faktör yükleri çok iyi çıksa bile uyum indeksleri normal 
değerleri yakalayamayabilir. Bu uyum indeksleri ki-kare (x2), ki-kare/serbestlik derecesi 
(x2/sd), mutlak uyum indeksleri (GFI, AGFI), yaklaşık hataların ortalama karekökü 
(RMSEA), artık temelli uyum indeksi (RMR) gibi isimler alır. Ölçeğe ait uyum indekslerine 
bakıldığında; x2 değeri iyi uyum (0,788), x2/sd iyi uyum (2,421), AGFI değeri kabul edilebilir 
uyum (0,913), RMSEA değeri kabul edilebilir uyum (0,077) ve RMR değeri kabul edilebilir 
uyum (0,069) olarak belirlenmiştir. Ölçme aracının üç alt boyutu altında yer alan toplam 36 
madde oluşan ölçme aracının güvenirliğinin hesaplanmasında iç tutarlılık göstergesi olan 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 0,87 ile 0,91 arasında hesaplanmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda kullanılan ölçeğin, yüksek güvenirlikli olduğu ve spor bilimleri evrenine 
kültürel olarak uyum sağladığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ölçek Uyarlama, Spor Bilimleri, Boş Zaman 
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ABSTRACT 
In this study, which was conducted with the aim of using the leisure attitude scale, which is 
used to measure subjective evaluations against leisure time, in the field of sports sciences; The 
scale (Leisure Attitude Scale) created by Ragheb and Beard in 1982 was used. Adaptation to 
Turkish culture and reliability studies were carried out by Akgül and Gürbüz. The scale, 
which consists of 36 items and 3 sub-dimensions as "affective", "cognitive" and "behavioral", 
is scored as a 5-point Likert type. The population of the research consists of 1330 students 
studying at Trakya University KSBF. Confirmatory factor analysis was applied to determine 
the suitability of the items of the scale to the sports science universe. Confirmatory factor 
analysis is a process for creating a latent variable (factor) based on the variables observed 
through a pre-created model. It is generally used in scale development and validity analyzes 
or aims to verify a predetermined structure. Even if the factor loadings of the items in the 
model are very good, the fit indices may not reach the normal values. These fit indices take 
names such as chi-square (x2), chi-square/degrees of freedom (x2/sd), absolute fit indices 
(GFI, AGFI), root mean square error of approximation (RMSEA), residual-based fit index 
(RMR). Considering the fit indices of the scale; The x2 value was determined as good fit 
(0.788), the x2/sd good fit (2,421), the AGFI value as acceptable fit (0.913), the RMSEA 
value as acceptable fit (0.077), and the RMR value as acceptable fit (0.069). Cronbach's 
Alpha reliability coefficients, which are an indicator of internal consistency, were calculated 
between 0.87 and 0.91 in the calculation of the reliability of the measurement tool, which 
consists of a total of 36 items under the three sub-dimensions of the measurement tool. It has 
been determined that the scale used in the direction of the obtained data has high reliability 
and culturally adapts to the universe of sports sciences. 
 
Keywords: Scale Adaptation, Sports Science, Leisure Time 
 
 
GİRİŞ 
Spor bilimlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri günlük yaşantılarının büyük 
bir bölümünü birlikte geçirmekte, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarının çoğunu beraber 
gidermektedirler. Bu birlikteliğe rağmen aynı toplumda yaşayıp sosyalleşmelerine karşın 
farklı fiziki çevreye, farklı eğitime, farklı aile yapısına ve farklı kültüre sahip 
olabilmektedirler. Bu çoğul farklılık, öğrencilerin boş zamanlarında katılacakları rekreatif 
etkinliklerin seçimini etkilemektedir. Her boş zaman rekreasyon zamanı olmamakla birlikte, 
rekreasyon, boş zamanın değerlendirilmesini içermektedir (Karataş, 2006). 
Boş zamana karşı olan tutumu belirleyebilmek için çeşitli ölçekler geliştirilmiş olmakla 
birlikte, üniversite düzeyinde yapılmış olan ölçek geliştirme çalışmalarının hiçbiri spor 
bilimleri evreninde uygulanmamıştır. Yapılacak olan spor bilimleri evrenli ölçek geliştirme 
çalışmaları, ölçeklerin kendi yapı geçerliliklerine hizmet ederek daha spesifik ölçümler elde 
edebilmeyi kolaylaştıracaktır. Böylece yalnızca ölçeğin uygulanacağı evrene ait veriler 
etmesine de katkı sağlayacaktır. Duygu ve düşünceleri ölçmeye yarayan pek çok ölçeğin 
geliştirilmesinde özel bir evrene göre hareket edilerek veri toplanması hem ölçeğin 
geçerliliğini arttıracak hem de tekrar tekrar güvenli sonuçlar vermesine sebep olacaktır. Boş 
zaman tutum ölçeğinin spor bilimleri evreninde geçerli ve kullanışlı olup olmadığını 
araştırmak spor bilim alanına katkı sağlayacak olması bakımından oldukça önem arz 
etmektedir. 
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YÖNTEM 
Bu çalışmada, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan; geniş gruplar üzerinde yürütülen, 
gruptaki bireylerin bir olgu ya da olayla ilgili görüşlerinin, tutumlarının alındığı ve 
betimlenmeye çalışıldığı tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem içerisinde sıklıkla 
yararlanılan veri toplama tekniği olarak da anket tekniği kullanılmıştır. 
 
Araştırma Grubu  
Araştırmanın evrenini Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 1330 öğrenci 
oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan tarafından %95 güven aralığında örneklem sayısı en 
az 288 olarak hesaplanmaktadır. Araştırmamızda rastgele örnekleme yöntemi ile toplamda 
931 öğrenciye ulaşılmıştır.  
 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı (Boş Zaman Tutum Ölçeği) Ragheb ve Beard 
(1982) tarafından oluşturulmuştur. Türk kültürüne uyarlama ve güvenirlik (Cronbach Alpha) 
çalışmaları ise Akgül ve Gürbüz tarafından yapılmıştır. 36 madde ve 3 alt boyuttan (duyuşşal, 
bilişsel ve davranışsal) oluşan ölçek 5’li likert tipi (Tamamen Katılıyorum (5), Katılıyorum 
(4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1)) olarak puanlanmaktadır.  
 
Verilerin Analizi 
İlk olarak kullanılan ölçeğin IBM AMOS 24.0 programı ile yapı geçerliliği kontrol edilmiştir. 
Bu işlemde doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi; Yapısal eşitlik 
modellemesi psikoloji, sosyoloji, eğitim araştırmaları, siyasal bilimler, pazarlama vb. 
araştırmalarında kullanılan bir tekniktir (Dow, Jackson, Wong ve Leitch, 2008). Temel olarak 
faktör analizi ve regresyon analizinin birleşimidir. Teorik modele göre oluşturulan tahmini 
kovaryans matrisinin, gözlenen verilerin kovaryans matrisine uygunluğunu test eder (Hox ve 
Bechger, 1995). Diğer bir deyişle; ölçeğin ölçmek istediği özelliği ölçüp ölçemediğini, 
faktörlerinin oluşumunu ve bizim araştırma kültürümüze uygun olup olmadığının kontrolü 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyona SPSS 
26.0 programı ile bakılmış sonrasında, alt boyutların Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 
vasıtası ile iç tutarlılığı hesaplanmıştır. 
 
BULGULAR 
Tablo 1. Uyum İyiliği İndeksleri ve Normal Değerleri 

İndeksler İyi Uyum Kabul Edilebilir 
Uyum 

Araştırma Modeline 
Ait Değerler 

x2 “p” Değeri p>0.05 - 0,788* 
x2/sd <3 <5 2,421* 
GFI >0.95 >0.90 0,747 
AGFI >0.95 >0.90 0,913* 

CFI >0.95 >0.90 0,825 
RMSEA <0.05 <0.10 0,077* 
RMR <0.05 <0.10 0,069* 
*: uyum gösteren değerler 

Uyum indeksleri pek çok Literatürde, iyi uyum ve kabul edilebilir uyum olarak belirlenmiş ve 
modelin doğrulanması için bir ölçüt oluşturmuştur. (Munro, 2005; Schreiber, Nora, Stage, 
Barlow ve King, 2006; Şimşek, 2007; Hooper ve Mullen, 2008; Schumacker ve Lomax, 2004; 
Waltz, Strcikland ve Lenz 2010; Wang ve Wang, 2012). Ölçeğe ait uyum indekslerine 
bakıldığında; x2 değeri iyi uyum (0,788), x2/sd iyi uyum (2,421), AGFI değeri kabul edilebilir 
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uyum (0,913), RMSEA değeri kabul edilebilir uyum (0,077) ve RMR değeri kabul edilebilir 
uyum (0,069) olarak belirlenmiştir. Bu değerler neticesinde kullanılan ölçeğin orijinali ile 
uyum gösterdiği, amacına hizmet ettiği ve dolayısı ile araştırma evrenine kültürel olarak uyum 
sağladığı doğrulayıcı faktör analizi ile tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde 
edilen modelin diyagramı aşağıda verilmiştir. 

 
Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analiz Diyagramı 

Ölçme aracının üç alt boyutu altında yer alan toplam 36 madde oluşan ölçme aracının 
güvenirliğinin hesaplanmasında iç tutarlılık göstergesi olan Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin oluşturulma aşamasındaki (n:258) güvenirlik katsayıları ile 
bu çalışmada (n:931) elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 3’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2. BZT Ölçeğinin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek Alt Boyutları 
Orijinal Ölçeğin Güvenirlik 

Katsayıları 

Bu Çalışmadaki Güvenirlik 

Katsayıları 

Duyuşsal 0,92 0,89 

Bilişsel 0,81 0,87 

Davranışsal 0,91 0,90 

Tüm Ölçek 0,97 0,91 

 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Ölçeğin faktör yapısına kanıt sağlamak amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 
açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen 36 madde ve 3 faktörlü yapının doğrulandığını 
göstermektedir. x2/sd oranının 3’ün altında ve 3’e eşit olması model ile veriler arasında 
mükemmel düzeyde bir uyum olduğunu göstermekle birlikte RMSEA’nın 0,07’ye eşit ve 
küçük olması iyi uyum, RMR’nin 0,05’e eşit ve küçük olması mükemmel uyum, SRMR’nin 
0,08’e eşit ve küçük olması iyi uyum, CFI’nın 0,90’a eşit ve büyük olması iyi uyum, GFI’nın 
0,90’a eşit ve büyük olması iyi uyum. AGFI’nın 0,90’a eşit ve büyük olması iyi uyum, 
NFI’nın da 0,90 ve üzerinde olması iyi uyuma işaret etmektedir. 
 
Ölçeğin güvenirlik seviyesini belirlemek amacıyla yapılan analizler, ölçeğin yüksek 
güvenirlik seviyesine sahip bir ölçek olduğunu göstermektedir. Büyüköztürk (2008), 
Cronbach Alpha katsayısının 0,70 ve daha yüksek olmasının test puanlarının güvenirliği için 
genel olarak yeterli olacağını belirtmektedir. Akgül ve Gürbüz tarafından yapılan ölçek 
geliştirme çalışmasında elde edilen güvenirlik katsayıları alt faktörler için 0,81 (Duyuşsal) ile 
0,91 (Davranışsal) arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz güvenirlik 
katsayısı değerleri, diğer çalışmalarda elde edilen değerlerle paralellik göstermektedir (Şanlı, 
2022). 
Araştırma sonucu elde edilen bulgular, 36 madde ve 3 faktörden oluşan Boş Zaman Tutum 
Ölçeği’nin spor bilimleri alanında kullanılmak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan örneklemin sadece spor bilimleri öğrencilerinden 
oluşması, araştırmanın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak Boş Zaman Tutum 
Ölçeğinin farklı disiplinlere uyarlama çalışmasının yapılması akademisyen ve araştırmacılara 
önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Pollen morphology of Jasminum fruticans L., J. officinale L. and J. sambac (L.) Aiton taxa, 
which are used for landscaping in Eskişehir province, were investigated by means of light and 
scanning electron microscopy microphotographs. The investigated Jasminum pollen grains are 
tricolpatae type and prolate shaped. Exine was seen to be tectatae-reticulatae ornamentation. As a 
result of microscopic examinations, the distinctions between taxa were revealed statistically. 
Comparisons were performed between studied taxa will make contribution to taxonomy for 
classification of Jasminum taxa. 

Keywords: Jasminum, pollen morphology, Eskişehir, Turkey 

 

INTRODUCTION  

Morphological characteristics of pollen grains are important in taxonomic studies. In many 
cases, pollen morphologies are among the criteria used in the classification phylogenetically 
close to each other, there are similarities in pollen morphologies as in other features. Palinology 
has important contributions in the phylogenetic relationships of plants. Plant systematists have 
consider their morphological, anatomical and ecological features as well as their palynological 
features in determining and classifying plants. A classification based solely on morphological 
characters can lead to some inaccuracies. It is a fact that some morphological characters can 
change a lot depending on the external environmental conditions. With studies based on the 
morphological characteristics of pollens, today the classification of many plant families has been 
made more accurately and the origins of these families have been better understood (Kuprianova, 
1967; Faegri & Iversen, 1975). 

Pollen morphology has an important contribution to modern systematic and phylogenetic 
researches on the discrimination of systematic groups. The classification system accepted by 
many plant systematists today has greatly benefited from pollen morphology and cytology 
(Moore et al., 1991; Walker, 1974a-b). 

The classification of pollens, which are essential in taxonomic studies, is made according to their 
shape, structure, and exine ornamentation. In this respect, ornamentation of the exine membrane, 
which forms the outer part of the pollen grains, are particularly important taxonomic character. 

In addition to all these researches, in recent years, palynological studies conducted with electron 
microscopy have made the precise distinction of plant species in taxonomic terms and 
phylogenetic relationships have been revealed. By using electron microscopy, the structure of the 
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exine and intine layers of the pollen grains was examined in detail, and thus it was possible to 
distinguish at the level of variety, race, or even population. Investigating the differences in the 
sizes of pollen grains and surface ornamentation are used as a very useful method in terms of 
distinguishing different varieties and types. Even the pollen grains and different clones of each 
species can be distinguished by the exine membrane surface structure. Palynological studies 
provide important clues about the evolution of plants. With the help of electron microscopy, it 
enables the determination of the exact taxonomic characteristics of plants at the level of genus, 
species, even clones, and to investigate their phylogenetic relationships (Kuprianova, 1967; 
Faegri & Iversen, 1975; Moore et al., 1991; Walker, 1974a-b; Deng et al., 2018; Akhtar et al., 
2021). 

In this study conducted in Eskişehir parks and gardens, the pollen grains of three Jasminum taxa 
were determined and their morphological characteristics were determined. With the data 
obtained within the scope of this study, it is aimed to shed light on plant systematics. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The materials of the study are three Jasminum (Jasminum fruticans L., J. officinale L. and J. 
sambac (L.) Aiton ) taxa, the tree species used for herbal design in the parks in Eskişehir city 
center. Pollen samples of the plants were obtained from the flowers in the trees located on the 
parks and gardens. Pollen samples of the investigated taxa were taken from dried plants found in 
the Herbarium (OUFE) of Osmangazi University Faculty of Science. The examination of current 
pollen grains under light microscope was done by Wodehouse (1935) method, and examination 
of fossil pollen by Erdtman (1969) method. Morphological examinations of the pollen grains 
were done under Nikon binocular microscope, oil immersion objective (x100). 50 times 
measurements were made for all parameters to determine the average values. Standard deviation 
and variations have been calculated. Each range in the ocular micrometer is 0.98 μm. 
Microphotographs were taken with a Nikon 80i type microscope and a KAMERAM Digital 
camera in the Department of Biology, Faculty of Science, Eskişehir Osmangazi University. The 
magnification of the photos is x1000. For Scanning electron microscopy (SEM) examinations, 
unacetholyzed pollen grains were placed on the fixing plate and covered with gold and examined 
under Jeol 5600 LV Scanning electron microscope (SEM) (Walker, 1974a-b). Various basic 
palynological books and various studies have been used for the diagnosis of pollen 
(Woodehouse, 1935; Kuprianova, 1967; Erdtman, 1969; Aytuğ et al., 1971; Charpin et al., 1974; 
Faegri & Iversen, 1975; Moore et al., 1991; Walker, 1974a-b). 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

Oleaceae is a family that includes deciduous or evergreen tree or shrub species. The arrangement 
of the leaves is mostly opposite, rarely alternating. It is plain or pubescent leaf-shaped; They 
don't have ears. The flowers are hermaphrodite or monoecious. The ovary is superior and has 
two eyes. The fruit is a berry, juicy with a seed, capsule or closed fruit. Some species are 
economical and long-lived. It grows in sunny and temperate climates. Although it grows in all 
kinds of soil, it prefers soils rich in organic matter. It can be produced by seed, cutting root 
shoots and cuttings. It is grown in parks and gardens, along roads and streets, singly or in groups. 
The majority of the family is distributed in temperate regions. 
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Species: Jasminum fruticans L. 

Pollen Type: Tricolpatae 

Pollen Shape: Prolate P/E= 1,30 μm (W); 1,45 μm (E) 

Exine: Average thickness 2,82 μm (W); 2,84 μm (E) 

Aperture: Colpi are wide and long with clear boundaries, pointed tips.  

Structure: Tectatae  

Sculpture: Reticulatae  

 

Table 1. Morfometric Data of Jasminum fruticans 

Wodehouse Method Erdtman Method 
M S M S 

P 34,28 ± 2,27 32,13 ± 3,48 μm 
E 26,22 ± 2,61 22,06 ± 3,14 μm 
clg 29,68 ± 3,17 24,36 ± 3,20 μm 
clt 16,25 ± 3,02 14,84 ± 1,84 μm 
L 32,57 ± 3,14 28,56 ± 2,41 μm 
i 1,20 ± 0,00  - - μm 
Ex 2,82 ± 0,26 2,84 ± 0,24 μm 
 

 

Species: Jasminum officinale L. 

Pollen Type: Tricolpatae 

Pollen Shape: Prolate P/E= 1,23 μm (W); 1,24 μm (E) 

Exine: Average thickness 1,82 μm (W); 1,44 μm (E) 

Aperture: Colpi are wide and long with clear boundaries, pointed tips.  

Structure: Tectatae  

Sculpture: Reticulatae  
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Table 2. Morfometric Data of Jasminum officinale 

Wodehouse Method Erdtman Method 
M S M S 

P 34,98 ± 2,43 28,82 ± 2,04 μm 
E 28,22 ± 2,44 23,14 ± 1,89 μm 
clg 27,58 ± 2,93 22,36 ± 2,20 μm 
clt 16,25 ± 1,02 11,72 ± 1,66 μm 
L 31,57 ± 2,14 29,56 ± 2,23 μm 
i 1,00 ± 0,00  - - μm 
Ex 1,82 ± 0,18 1,44 ± 0,32 μm 
 

Species: Jasminum sambac (L.) Aiton  

Pollen Type: Tricolpatae 

Pollen Shape: Prolate P/E= 1,34 μm (W); 0,95 μm (E) 

Exine: Average thickness 2,68 μm (W); 2,14 μm (E) 

Aperture: Colpi are wide and long with clear boundaries, pointed tips.  

Structure: Tectatae  

Sculpture: Reticulatae  

 

Table 3. Morfometric Data of Jasminum sambac. 

Wodehouse Method Erdtman Method 
M S M S 

P 35,18 ± 4,18 36,45 ± 3,88 μm 
E 26,15 ± 3,47 38,14 ± 3,77 μm 
clg 24,58 ± 2,93 24,36 ± 3,18 μm 
clt 14,25 ± 1,42 14,98 ± 2,44 μm 
L 32,57 ± 3,14 33,56 ± 2,71 μm 
i 1,50 ± 0,00  - - μm 
Ex 2,68 ± 1,26 2,14 ± 0,24 μm 
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Figure 1. LM (A-C: Equatorial (W), A1-C1: Polar (W), A2-C2: Equatorial (E), A3-C3: Polar 
(E)) and SEM (A4-C4: Equatorial view, A5-C5: Exine ornamentation) microphotographs of 
investigated taxa (A-A5: Jasminum fruticans, B-B5: J. officinale and C-C5: J. sambac). 

 

Palynomorphological differences between species have also been determined by measurements, 
and the distinctions of pollen have been clearly demonstrated. The results obtained within the 
scope of the study Akhtar et al. (2021) and Deng et al. (2018) is also consistent with. 

 

CONCLUSION 

In this study, pollen morphology of Jasminum taxa grown in parks and gardens in Eskişehir was 
studied at the level of light microscopy and scanning electron microscopy. 

Our study will set an example for other provinces and will help to create a pollen atlas of all 
parks and gardens throughout Turkey. As a result of our study, when we compared the 
palynological findings of the previously examined species with the findings of this study, in our 
pollen measurements. Differences in size and shape, and occasionally similarities, were found. 
Changes were seen not only in terms of measurement, but also in terms of ornamentation. The 
most obvious reasons for these changes and similarities are the fact that the studies are carried 
out by different people, the differences in climate and temperature, and the predominance of 
cultivated plants. As a result of the study, the pollen morphology of three Jasminum taxa found 
in parks and gardens was revealed. In this context, the study supports plant systematics by 
determining the diversity and richness of species in parks and gardens in and around Eskişehir. 
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ABSTRACT 

Armeria Willd. genus is represented by four taxa (Armeria cariensis var. cariensis, A. 
cariensis var. rumelica, A. maritima and A. trojana), one of which is rare endemic, naturally 
distributed in the Flora of Turkey. Among them, A. trojana spreads from 1500 m to Kaz dagi 
summit, especially in open areas where siliceous bedrocks are dense. Although some morpho-
anatomical studies of Armeria taxa in our country have been carried out, there are no 
palynomorphological studies on the rare endemic A. trojana, which is unique to Kaz dagi. In 
our study, pollens of A. trojana were examined under the light microscope with preparations 
prepared according to the Wodehouse (W) and Erdtman (E) methods. In addition, SEM 
microphotographs of the pollen were taken by coating with gold-palladium. Pollens are 
tricolpate, prolate-sphaeroidal shaped and show an exine reticulate-microechinate 
ornamentation. The fact that this genus is the only endemic taxon in our country creates a 
deficiency in the light of palynomorphological data, especially in terms of taxonomic studies 
related to the genus Armeria. 

Key words: Armeria, pollen morphology, Kazdagi, Turkey 

INTRODUCTION 

Armeria trojana is a perennial herb from the family of Plumbaginaceae and grows in stony 
and rocky areas between 1500 - 1700 meters. A. trojana, which is an endemic to Kaz dagi, is 
distributed on Sarıkız, Karataş and Babadağ Hills within the borders of Kaz daği National 
Park. 

Armeria Willd is known as a taxonomically difficult genus (Bernis, 1954). In a discussion on 
the generic status and nomenclature of the genus in Species Plantarum (Linnaeus 1753), the 
genera Statice and Limonium were combined and reduced to a monotypic genus (Statica 
armeria L. Miller). After this period, there was no change in the taxonomic status of the genus 
until 1809. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 205 Sofia, Bulgaria



Afterwards, Wildenow stated that the taxa classified under this genus should be divided into 
two genera as Armeria and Limonium; Later, in Flora Europaea and many other flora, the 
genus name was accepted as Armeria. In the Flora of Turkey (Bokhari & Edmondson 1982; 
Pinto da Silva 1972) Armeria Willd is the accepted genus name. After Limonium and 
Acantholimon Boiss genera in Plumbaginaceae family, Armeria is the richest genus with 120 
taxa. Armeria is a genus of Mediterranean distribution and is represented by 92 species 
ranging from Turkey to Portugal and Madeira. The Mediterranean and the Iberian Peninsula 
are an important diversity center for Armeria taxa (Augilar 1999a, 1999b, 2003; Baumel 
2009; Feliner 2001, 2004). The genus Armeria is represented by four taxa (A. cariensis var. 
cariensis, A. cariensis var. rumelica, A. maritima and A. trojana) in Turkey. When the studies 
on Armeria taxa distributed in Turkey are examined, it is seen that although A. maritima 
Willd is included in the Flora of Turkey (Bokhari & Edmondson 1982), it is excluded from 
systematic/taxonomic studies because it is a cultured species. The nomenclature of Armeria 
rumelica (Petrova, 2006) was first described as A. rumelica Boiss in 1848 by E. Boissier 
(Type: [Bulgaria?] Rumelia, Frivaldsky). Afterwards, A. rumelica changed its status and 
name again and A. cariensis var rumelica Boiss. (1873) took its place in Flora Orientalis IV. 
Some samples of A. cariensis var. rumelica collected from European Turkey and Bulgaria by 
Yeşil ve ark. (2014) were comparatively examined in terms of morphological, anatomical and 
karyological features. With this study, A. rumelica was finally recognized as a species. 

Palynological studies conducted in recent years provide great benefits in the determination of 
phylogenetic relationships between taxa by eliminating intra and interspecific confusions 
(Wodehouse, 1935; Erdtman, 1969; Takhtajan, 1980). Palynological studies alone are not 
sufficient for the classification of plants. However, it is the closest assistant of classical 
taxonomy. For the solution of taxonomic problems at species and subspecies levels, 
morphological features and ornamentation of pollen are accepted as diagnostic characters. 
The aim of this study is to reveal the palynomorphological characterization of A. trojana 
which endemic to Kaz Dagi/Turkey. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Pollen samples of Armeria trojana were taken from dried plants in Eskişehir Osmangazi 
University, Faculty of Science, Department of Biology Herbarium (OUFE). The examination 
of current pollen grains under light microscope was done by Wodehouse (1935) method, and 
examination of fossil pollen by Erdtman (1969) method. Morphological examinations of the 
pollen grains were done under Nikon binocular microscope, oil immersion objective (x100). 
50 times measurements were made for all parameters to determine the average values. 
Standard deviation and variations have been calculated. Each range in the ocular micrometer 
is 0.98 μm. Microphotographs were taken with a Nikon 80i type microscope and a 
KAMERAM Digital camera in the Department of Biology, Faculty of Science, Eskişehir 
Osmangazi University. The magnification of the photos is x1000. For Scanning electron 
microscopy (SEM) examinations, unacetholyzed pollen grains were placed on the fixing plate 
and covered with gold and examined under Jeol 5600 LV Scanning electron microscope 
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(SEM). Various basic palynological books and various studies have been used for 
thediagnosis of pollen (Wodehouse, 1935; Cronquist, 1968; Erdtman, 1969; Aytuğ et al., 
1971; Walker, 1974a-b; Takhtajan, 1980; Güner et al., 2012; Yeşil et al., 2014). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Determination the biological characteristics of plants is very important to revealing the 
evolutionary and systematic relationships more efficiently. In this context, pollen morphology 
features are an important tool in the classification of plants. The palynological features of 
Armeria trojana belonging to the Plumbaginaceae family, which naturally spread in Kaz dagi, 
were revealed for the first time with this study. It was found that the pollen grains of A. 
trojana examined within the scope of the study were tricolpate type and spheroid shaped and 
also showed a tectate and reticulate-microechinate ornamentation (Figures 1-2, Table 1). 
Studies on the palinormophological features of Armeria taxa are extremely limited (Baker, 
1948; Erdtman & Dunbar, 1966; Kuprianova, 1967; Praglowski et al., 1969; Faegri & Iversen, 
1975; Nowicke & Skvarla, 1976; Punt, 1984; Moore et al., 1991; Shalaboda, 1993; Pehlivan, 
1995). The data obtained within the scope of the study will contribute to the classification of 
Armeria taxa. 
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Figure 1. General view of Armeria trojana 

 

Table 1. Pollen measurements (μm) of the Armeria trojana (M: Mean, S. Standard deviation, 
V: Variation) 
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Figure 2. Light and Electron microscope images of pollen grains (A: polar (W), A1: 
equatorial (W), B: polar (E), B1: equatorial (E), C: polar (SEM), C1: equatorial (SEM)). 

CONCLUSION 

The aperture features and exine structure are among the essential criteria for determining the 
phylogenetic relationships of species. In the light of the data obtained, the palynological 
features of A. trojana were determined and it was revealed that pollen structures are a valid 
character in taxonomy.  
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ABSTRACT 

Echinococcosis is a biohelminthosis caused by parasites of Echinococcus spp. (Cestoda: 

Taeniidae). Final hosts for these tapeworms are carnivores, mainly canids, and intermediate - 

almost all mammals, including humans. The disease is of global importance for public health, 

and the economic burden of losses for humans and animal husbandry is billions of dollars a 

year. The aim of this study was to collect information from research and official documents 

from European institutions on the distribution of echinococcosis among humans and animals 

in Bulgaria over the last 20 years, which will provide guidelines for effective control of this 

zoonosis. The collected data show that from 2006 to 2020 Bulgaria is first in the European 

Union in the number of reported cases of people with established cystic echinococcosis. This 

ranks it among the highly endemic countries for the disease. The assessment of the actual 

prevalence of the parasitosis in our country is difficult due to the high proportion of 

asymptomatic carriers, lack of diagnostic focus to seek this diagnosis, lack of targeted 

epidemiological studies in humans and animals - intermediate and final hosts of the parasites. 

Based on the summarized and analyzed data, recommendations for limiting the distribution of 

the echinococcosis in the country are given. 
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INTRODUCTION 

Echinococcosis is a biohelminthosis caused by parasites of Echinococcus spp. (Cestoda: 

Taeniidae). Final hosts for these tapeworms are carnivores, mainly canids, in whose small 

intestines the mature parasites localize, and intermediate - almost all mammals, including 

humans, in whose internal organs the larval forms develop. Intermediate hosts are infected by 

ingesting eggs of adult tapeworms excreted in the feces of the final hosts. People can swallow 

eggs of the cestodes in different situations - in direct contact with infected dogs and work in a 

polluted environment, eating with unwashed hands, eating poorly washed fruits and 

vegetables, drinking water from random water sources, children's play on contaminated with 

dogs' feces sandpits at playgrounds, etc. Among the final hosts, sheepdogs and hunting dogs 

play the most important role in epidemiological terms, as well as stray dogs, which have 

access to offal from infested mammals, containing echinococcal larvae. Wild canids 

contribute to the distribution of the parasite eggs in new areas. 

Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis are the two main species of interest 

for human and veterinary medicine. Infections caused by their larvae in intermediate hosts are 

called cystic and alveolar echinococcosis, respectively. In the intermediate hosts, larval forms 

increase gradually and can reach significant sizes. They develop mainly in the liver and lungs, 

but there are cases affecting the brain, heart and other organs. Clinical signs in humans 

usually appear months to years after infection. The incubation period can last up to 20-30 

years in cystic echinococcosis caused by E. granulosus, if the cysts are not in a critical place 

(Rovid, 2020). The establishment of E. multilocularis larvae is always asymptomatic and can 

take years before lesions become apparent. Except for immunosuppressed patients, the 

incubation period is estimated to last 10–15 years for most cases (Woolsey & Miller, 2021). 

Late appearance of symptoms contributes to delayed diagnosis and successful treatment, 

which can lead to prolonged incapacity of patients, frequent recurrences, disability, and 

sometimes death (Khachatryan, 2017). 

Current estimates of the prevalence of cystic echinococcosis (CE) show 2-3 million global 

cases and a frequency of about 200,000 new infections per year. The economic burden of the 

disease in humans is estimated between $ 1 million and $ 3.6 million, and the losses in human 

and livestock amount to $ 3 billion a year (Velev, 2018). Battelli (2009) reported that losses in 

sheep with cystic echinococcosis reached approximately 7-10% of milk yield, 5-20% of meat 

or total weight of the carcass, and 10-40% of wool production. 

Although the disease has been known since antiquity and has been described by many 

authors, including Hippocrates, Galen and Razes, the data above show that humanity has not 
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yet managed to limit its spread and this problem remains relevant. In 2010, echinococcosis 

was included in the list of 17 neglected tropical diseases and 12 neglected zoonotic diseases 

prioritized for monitoring by the World Health Organization (Borhani et al., 2020). In 2012, 

the World Health Organization (WHO) ranked E. granulosus in the top ten parasites causing 

diseases of food origin with global importance for public health (Chakarova, 2017). 

The purpose of this study was to collect information about the research on echinococcosis in 

Bulgaria and its distribution among humans and animals in the country over the last 20 years, 

which to provide guidelines for effective control of this zoonosis. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Over the last 20 years, a number of studies have been conducted on echinococcosis in humans 

in Bulgaria. Breyer et al. (2004) consider that the knowledge about strain characteristics of E. 

granulosus is epidemiologically important. They have studied the genetic variability of E. 

granulosus in Bulgaria. The authors have used a DNA-based approach to assess parasite 

protoscoleces or strobiles to classify the genotype(s) present in intermediate (pig, cattle and 

sheep) and definitive (jackal and wolf) hosts. Genes corresponding to coding and non-coding 

regions of the nuclear and mitochondrial genome (ND-1, HBX, Act II, AgB-1) have been 

amplified by PCR and subsequently sequenced. All the sequences resolved have been found 

identical to those published for the common sheep strain of E. granulosus, indicating that the 

G1 genotype is predominant in Bulgaria. One microvariant for ND-1 has been found in the 

pig isolates; however no epidemiological significance has been attributed to this finding. 

Golemanov et al. (2011) have reported their experience with puncture, aspiration, injection, 

and reaspiration (PAIR) for the treatment of cystic echinococcosis in Bulgaria. PAIR has been 

performed in 230 patients with 348 echinococcal cysts. At 12-month follow-up, 77.6% of the 

cysts, all cystic echinococcosis (CE) 1 and CE3a cysts according to the WHO Informal 

Working Group classification, have showed various degrees of obliteration. In 11.5% of cysts, 

all of which have been > 10 cm-type CE1, a significant amount of fluid has persisted, and 

they have been punctured again. Of those, 16 (4.6%) have contained protoscolices and have 

been treated by a second PAIR. The remaining 24 (6.9%) cysts have been treated by simple 

aspiration or drainage. No significant reduction in size and no changes in the structure have 

been observed in 10.9% of cysts, all of which have been classified as CE2 or CE3b. 

Complications have developed in 25.2% of patients, including severe anaphylactic reaction in 

two (0.9%) patients. The authors have confirmed that PAIR is a successful first-choice 

treatment when a stage-specific approach is taken. 
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Muhtarov (2014) has investigated the prevalence and risk factors for CE using a portable 

ultrasound in Kardzhali District. From February till Аpril 2014 abdominal ultrasound 

examination have been performed in 642 volunteers including 302 (47%) males and 340 

(53%) females, aged from 1 to 88 years. All have been underwented a questionnaire survey 

and abdominal ultrasound examination. Two patients with liver CE have been detected, one of 

them relapse. The total prevalence of confirmed human CE (new and existing cases) has been 

1.25 (8/642) and ultrasound CE prevalence has been 0.3% (2/642). The author has concluded 

that the CE prevalence of 0.3% indicates an important public health problem in rural areas of 

Kardzhali District demanding further portable ultrasound investigation. 

Jordanova et al. (2015) have performed a study aiming to determine some features of CE 

among children and adolescents, such as epidemiology, diagnosis, organ localization, 

treatment, and social and environmental factors favoring transmission of the disease. The 18-

year study period (1996-2013) has included officially registered primary cases treated 

surgically, and/or with drug therapy, and/or with the puncture, aspiration, injection, 

reaspiration technique. Organ localization of the cysts and the most common diagnostic 

procedures have been studied from the patients' medical records. Groups of diseased and 

healthy children have been surveyed to outline some of the environmental and social factors 

influencing morbidity. From 1996 to 2013, the average annual incidence of cystic 

echinococcosis in the country has been 6.7 per 100,000, but with significant variations in the 

incidence between different age groups. The hydatid cysts in children aged 0 to 9 years have 

been most frequently found in the lungs, in contrast to patients from other age groups. Almost 

90% of the affected children have had sustained contact with dogs. Authors have concluded 

that among the countries of the European Union (EU), Bulgaria holds the highest incidence 

and prevalence of cystic echinococcosis as well as that childhood echinococcosis remains a 

serious health problem for the country. 

Chakarova et al. (2015) have analyzed and compared the published data on the case rate of 

hydatid disease in Member States of the EU, European Economic Area (EEA), some Balkan 

countries, Bulgaria and Stara Zagora region for a nine-year period (2006 – 2014).  They have 

found that in 2012, the case rate of echinococcosis has been 0.19 cases per 100 000 

population in the EU and EEA. Bulgaria has had the highest disease rate, 4.37 cases per 100 

000 people, and accounted for 39.2% (320 confirmed cases) of the reported number of cases. 

During the period 2006 - 2012, the number of hydatid disease cases in Bulgaria has been 2573 

and has constituted 42.63% of the population with hydatid disease in the EU and EEA 

(n=6036). The case rate of echinococcosis in Bulgaria has been 4.61 per 100 000 population 
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and in Stara Zagora region – 4.67 per 100 000 people. The case rate of echinococcosis by age 

group has been as follows: children up to 14 years – 2.83 per 100 000 population, from 15 to 

64 – 4.1 per 100 000 people and over 65 years – 4.84 per 100 000 population. The case rate 

for women has been 4.21 per 100 000 people and for men – 4.19 per 100 000 people. 

Incidence among citizens operated by echinococcosis people has been 4.25 per 100 000 

people and 5.66 per 100 000 people among the villagers. From those who have undergone an 

operation, 97.72% have had a primary hydatid disease, and the organ localization has been as 

follows: 77.7% in the liver; 20.4% in the lung and 1.9% - in other locations. According to the 

authors the infection with cystic hydatid disease of the population in Bulgaria, and in 

particular the residents of Stara Zagora, indicates serious deficiencies in the health awareness 

and behavior. This, in conditions of prolonged socio-economic crisis leads to deterioration of 

health outcomes and quality of life of patients with hydatid disease. 

According to Muhtarov & Tamarozzi (2017), CE is highly endemic in Bulgaria, with a 

reported frequency of 4.37/100,000 inhabitants. Estimated mortality from cystic 

echinococcosis is 0.03/100 000 worldwide, but it is 30 times higher in our country. Muhtarov 

& Tamarozzi (2017) have studied mortality in the South-Eastern Rhodope region in the period 

2004-2013, and the average mortality was 0.37/100 000. It was 2.85 times higher than the 

average mortality for the country of echinococcosis over the same period and is comparable to 

the viral hepatitis mortality rate in the region. The mortality from CE in children has been 

0.38/100 000; 7.6 times more than reported at the country level. The authors point out that 

cystic echinococcosis is neglected due to its low mortality, noting, however, that in Bulgaria 

and in particular in the South-Eastern Rhodopes it is not negligibly small. 

According to the data of Raynova et al. (2020) in 2018, 206 individuals with this parasitosis 

have been officially identified, of which 178 (86.40%) had primary echinococcosis and 28 

(13.5%) – with postoperative recurrences. There have been slightly more women than men – 

117 (56%) to 89 (44%). The average morbidity for the year has been 2.93%000. For 

comparison, in 2017, there have been 218 registered cases, of which 196 have been primary 

and 22 have been postoperative recurrences, and the morbidity has been 3.1%000. The most 

affected during the year have been the age groups 25-29 years - 10.2%, 10-14 years - 8.7%, 

45-49 years and 55-59 years - 8.3% each. The relative share of children from 0 to 19 years old 

has been 20.38%, which in recent years has remained at similar high values. In 2018, a 

continuation of the trend has been observed for a significant number of patients at a young 

age - 105 of the persons with echinococcosis have been under 40 years old. The organ 

localization of echinococcal cysts has been as follows: with liver localization - 145 patients 
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(70.38%), with lung - 35 (16.9%), with multiple echinococcosis - 10 (4.85%), with kidney - 4 

(2% ), other localization –12 (5.80%). The values of the annual morbidity in the individual 

regions of the country have widely varied, and the territorial distribution of the cases has been 

uneven. The most affected districts have been: Kardzhali - with an incidence of 32%000, 

Razgrad - 15%000, Sliven - with 12%000, and Yambol - 11%000. In several regions, there 

has not been a single registered case of echinococcosis - Vidin, Montana and Ruse. 

Marinova et al. (2017) have studied the genetic diversity of E. granulosus complex in a cohort 

of 30 Bulgarian cystic echinococcosis patients. Ten animal E. granulosus isolates from 

neighboring Greece have been additionally included. Specimens have been comparatively 

analyzed for partial sequences of five mitochondrial (mt) (cox I, nad I, rrnS, rrnL, and atp6) 

and three nuclear (nc) genes (act II, hbx 2, and ef-1α) using a PCR-sequencing approach. All 

30 Bulgarian isolates have been identified as E. granulosus sensu stricto (s.s.) and have shown  

identical sequences for each of the three examined partial nc gene markers. Based upon 

concatenated sequences from partial mtDNA markers, the researchers have detected 10 

haplotypes: 6 haplotypes (H1-H6) clustering with E. granulosus s.s. (G1) and 4 haplotypes 

(H9-H13) grouping with E. granulosus s.s. (G3), with H1 and H10 being the most frequent in 

Bulgarian patients. The haplotypes H1, H4, and H11 have been also present in Greek hydatid 

cyst samples of animal origin. The authors have concluded that E. granulosus s.s. (G1 and G3 

genotypes) is the only causative agent found so far to cause human CE in Bulgaria. 

Lalev et al. (2020) has analyzed the trends in CE incidence from 1998 to 2017 in the Pleven 

region of Bulgaria and has traced whether the implementation of the Bulgarian national 

program for control of cystic echinococcosis in humans and animals has resulted in the 

decrease of the disease rates. The study has been divided into two parts: before and after the 

introduction of the 5-year program for control of the disease. Data have been collected from 

epidemiological records and histories of 248 subjects with primary CE. A high incidence has 

been registered during the first studied period (1998 – 2007) – 5.27 %000, which in 1999 has 

reached 8.14 %000. After implementation of the national program, the yearly incidence of 

hydatid disease has shown a statistically significant decrease.  

According to Harizanov et al. (2021), for the period 2010–2019, a total of 2863 cases of CE 

have been registered in Bulgaria, of which 148 (5.17%) have had organ localization other than 

the liver and/or lungs. The majority of patients with extra-hepatopulmonary localization of 

cysts have been adults. The gender distribution has shown a preponderance of female patients 

(57.43%) over male patients, and primary cases (85.14%) outnumbered recurrent cases. The 

spleen has been most commonly affected, followed by abdominal cavity, kidney and 
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muscle/subcutaneous tissue. The study has shown that extra-hepatopulmonary localization of 

CE is not so rare and in most cases it is primarily observed. The author recommends that 

clinicians consider hydatidosis in the differential diagnosis when cystic formations are found, 

regardless of the organ involved. 

Studies and data on the distribution of echinococcosis in animals in Bulgaria in recent decades 

are relatively few. According to Kamenov et al. (1998) the system for long-term control of 

echinococcosis in our country has ceased to function after 1985. A rapid and uncontrollable 

development of dog breeding activity has begun. Veterinarians have lost control over 

sheepdogs, hunting dogs and stray dogs. As a result, the percentage of dogs infected with 

echinococcal tapeworms in the country has increased and has reached 14.8%, and in some 

regions even 42%. Stoimenov and Zhelyazkov (1994) have studied the cestode fauna of stray 

dogs on the territory of the Sofia city, and have found E. granulosus in 5% of them. Georgieva 

et al. (1999) have found 3 types of cestodes when examining stray dogs from the region of 

Stara Zagora. The prevalence of E. granulosus infection has been 20%, which has shown the 

alarming fact that one in every five dogs has spread eggs of the parasite in the environment. 

Lalkovski and Sabev (2009) published data according to which 24.88% of different categories 

of dogs from the Sofia region have been positive for endoparasites, but there have not been 

evidence of infestation with E. granulosus and other members of the Taeniidae family. 

Kirkova et al. (2013) conducted a study that included owner and shelter dogs from all over the 

country, but did not find echinococcal tapeworms among the recorded helminths. Radev et al. 

(2016) also did not detect E. granulosus when examining stray dogs and dogs from shelters 

from the area of the city of Sofia. In our studies of owner dogs from the Sofia city for the 

period 2019-2021, various types of helminths, but not echinococcal tapeworms, were found 

(Panayotova-Pencheva, 2022). In contrast to the above-mentioned, Kanchev et al. (2014) have 

found E. granulosus infestation in 5% of the examined 258 fecal samples from dogs, pets or 

housekeepers, from the city of Sofia and surrounding villages. According to data from the 

Bulgarian National Zoonoses Report, 2013, after 2000, there was an increase in the infection 

of larval echinococcosis in cattle, sheep and pigs in our country, which is expressed in the 

following percentages: cattle 9.2–17.9, sheep 5.2– 7.5, pigs 0.8–2.2%. This has associated 

with the carriage of the adult parasite form mainly by shepherd, hunting and stray dogs 

(Kanchev et al., 2017). 

As a member state of the European Union control over the distribution of echinococcosis in 

Bulgaria is carried out within the framework of European legislation. The EU has established 

a system for monitoring and collecting information on zoonoses based on Directive 
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2003/99/EC1, which obliges the Member States (MS) of the Union to collect relevant data 

and, where applicable, to compare data on zoonoses, zoonotic agents , antimicrobial 

resistance and emerging foodborne infections. Every year the MS submit reports to the 

European Commission, which summarizes the collected data. The European Commission 

subsequently reports the data to the European Food Safety Authority (EFSA). EFSA is tasked 

with reviewing the data and publishing it in the EU's annual summary reports. 

According to published bulletins Bulgaria is permanently in first place among EU member 

states in proven cases of larval echonococcosis in humans for two long periods 2006-2008 

and 2009-2013, as more than a third of all cases annually in the EU being registered in our 

country (EFSA & ECDC, 2012; ECDC, 2017). 

According to information from the European Center for Disease Prevention and Control 

(ECDC) and EFSA, for the period 2016–2019, an average of 818.5 cases of echinococcosis in 

humans were reported annually in the EU, and in 2020 the confirmed cases from 25 countries 

members have been 488, of which 115 have been due to E. multilocularis. In 2016, 369 cases 

(3.8%000) were confirmed in Bulgaria, in 2017 – 218 cases (3.1%000), in 2018 – 206 cases 

(2.9%000), in 2019 – 193 cases (2.8%000), in 2020 – 95 cases (1.4%000). During the entire 

period 2016–2020, in terms of cystic echinococcosis, Bulgaria ranks first both in terms of 

number of cases and number of cases per 100 000 population. During this period, there was 

no registered case of a patient from Bulgaria infected with Echinococcus multilocularis 

(EFSA & ECDPC, 2021). According to the same report (EFSA & ECDC, 2021) there was a 

drop in the notification rate of animal and human cases for 2020, as well as an unexpected 

lack of data from some endemic countries (especially highly endemic Bulgaria and Poland). It 

is suggested that the COVID-19 pandemic may have affected the reporting of the disease in 

European surveillance systems . 

 

CONCLUSION 

The analyzed data from various European sources and scientific developments show that 

Bulgaria is among the highly endemic countries for cystic echinococcosis. The actual 

distribution of the disease in our country is difficult to assess, due to the high proportion of 

asymptomatic carriers, the lack of diagnostic focus for the search for this diagnosis, the lack 

of targeted epidemiological studies both in humans and in animals - intermediate and final 

hosts of the parasites. Despite the obviousness of this alarming trend, the fight and control of 

infections caused by Echinococcus spp. remain insufficiently effective in our country. It is 

necessary to undertake a number of measures and complex work of various specialists such as 
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veterinary and humane doctors, administrative employees, etc. The measures should be 

mainly aimed at controlling the number of stray dogs through mass castration and stimulation 

of adoption; control over the keeping of domestic dogs through identification and registration; 

registration and control of breeding facilities and dog merchants; increasing citizens' 

awareness about echinococcosis and their responsibility when keeping domestic dogs; 

carrying out mass screening programs for the disease among the population and animals. 
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ÖZET 
Devletin varlığının en güçlü hissedildiği alan maliye alanıdır. Çağdaş demokratik sistemlerde 
harcama yapma ve vergi koyma yetkisi devletin elindedir. Keynesyen yaklaşıma göre, 
ülkelerin çeşitli nedenlerle karşı karşıya kaldıkları ekonomik dengesizliklerin etkilerini 
devletin ekonomiye müdahalesi ile mali araçları kullanarak azaltmak veya ortadan kaldırmak 
mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son otuz yıl içerisinde meydana gelen 
ekonomik kriz ve salgın gibi olağanüstü dönemlerde kamu maliyesinin önemini 
değerlendirmektir. Kamu maliyesi, kamusal sektörde ortaya çıkan faaliyetlerin iktisadi ve 
mali yönlerini inceleyen bir bilim olduğundan, çalışmada olağanüstü dönemlerde kamu 
harcamalarının arttırılması veya azaltılması, vergilerin ödenmesi konusunda ödeme 
kolaylıklarının sağlanması ve vergi indirimleri gibi konular analiz edilmiştir. 
Kamu maliyesi, dolaysıyla kamu ekonomisinin büyüklüğü kamu kesimini temsil eden 
birimlerin yapmış oldukları harcamaların gayrisafi milli hasılaya oranı veya bu birimlerin elde 
ettikleri kamu gelirleriyle hesaplanmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de 1994 ve sonrasında 
meydana gelen ekonomik krizler ve son üç yılda yaşanan pandemi döneminde kamu 
harcamaları, vergi gelirleri önceki yıllara nazaran meydana gelen değişiklikleri ile GSYİH 
içindeki payları grafik üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Olağanüstü dönemlerde devletin 
ekonomiye müdahalesi gereği kamu harcamaları önceki dönemlere göre iki kat artmış ve bu 
harcamaların GSMH içindeki payı örneğin, 2008 yılında % 87, salgın yılı olan 2020 yılında 
ise GSYİH’daki payı % 78 olmuştur. Kriz ve salgın dönemlerinde ise kamu gelirlerinde 
özellikle vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı % 50’ye ulaşmasına rağmen, 
bu gelirlerin artış hızı % 8’e kadar düşmüştür. Bunun temel nedeni kriz dönemlerinde vergi 
borçlarının ödenmesinde kolaylıklarının sağlanması ve Covid-19 döneminde vergi borçlarının 
ödenmesi konusunda üç ile altı ay erteleme olmuştur. Çalışma sonucunda olağanüstü 
dönemlerde devletin kamu harcamaları ve vergiler gibi mali araçlarla ekonomiye müdahale 
etmesi neticesinde meydana gelen dengesizliklerin etkilerini azaltma konusunda başarı elde 
edilmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kamu Maliyesi, Vergi, Kamu Harcamaları 
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ABSTRACT 
The area where the presence of the state is felt most strongly is the financial area. In modern 
democratic systems, the authority to impose taxes and spend is in the hands of the state. 
According to the Keynesian approach, it is possible to reduce or eliminate the effects of 
economic imbalances faced by countries for various reasons, by using financial instruments 
by the state's intervention in the economy. The aim of this study is to evaluate the importance 
of public finance in extraordinary periods such as the economic crisis and epidemic that have 
occurred in the last thirty years in Turkey. Since public finance is a science that examines the 
economic and financial aspects of activities in the public sector, issues such as increasing or 
decreasing public expenditures, providing payment facilities for paying taxes and tax 
reductions in extraordinary times were analyzed. 
Public finance, hence the size of the public economy, is calculated by the ratio of the 
expenditures made by the units representing the public sector to the gross national product or 
by the public revenues of these units. In the study, the changes in public expenditures, tax 
revenues compared to previous years and their shares in GDP during the economic crises that 
occurred in Turkey in 1994 and after and the pandemic period in the last three years were 
evaluated on the graph. In extraordinary times, due to the state's intervention in the economy, 
public expenditures have doubled compared to previous periods, and the share of these 
expenditures in GNP, for example, was 87% in 2008 and 78% in GDP in 2020 that the year of 
the epidemic. During the crisis and epidemic periods, although the share of public revenues, 
especially tax revenues, in gross domestic product reached 50%, the rate of increase in these 
revenues decreased to 8%. The main reason for this was the facilitation of the payment of tax 
debts during the crisis periods and the postponement of three to six months in the payment of 
tax debts during the Covid-19 period. As a result of the study, success has been achieved in 
reducing the effects of imbalances that occur as a result of the state's intervention in the 
economy with financial instruments such as public expenditures and taxes in extraordinary 
times. Therefore, the importance of public finance is revealed once again. 
Keywords: Public Finance, Tax, Public Expenditure 

GİRİŞ 
Kamu maliyesinin işleyişi için gerekli olan mali ve yönetsel birimleri devlet oluşturmaktadır. 
Devlet kamu kesiminin faaliyetlerini üstlenirken, bununla birlikte piyasanın doğru ve düzgün 
işlemesi için düzenleme ve denetleme işlevlerini yerine getirmektedir. Devletin vergilendirme 
yetkisini kullanarak topladığı vergilerle yapmış olduğu harcamalar ekonomiyi derinden 
etkilemekte, yaptığı yasal düzenlemelerle özel kesimi de yönlendirebilmektedir. Bu etkiler 
özellikle olağanüstü dönemlerde kendini göstermektedir. Maliye politikası araçları olarak 
bilinen kamu harcamalar ile kamu gelirleri kriz ve salgın gibi dönemlerde devletin ekonomiye 
müdahalesinin gerçekleşmesi ve bunun sonucunda etkilerin hafifletilmesi veya ortadan 
kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır. Çalışmanın birinci kısmında devlet varlığının 
önemine yer verilmiş, ikinci kısmında ise devletin ekonomiye müdahale gerekliliğine 
değinilmiştir. Çalışmanın son kısmında Türkiye’de doksanlı yıllar ve sonrası olağan üstü 
dönemlerde meydana gelen dengesizliklerin ortadan kaldırılmasında kamu maliyesinin önemi 
analiz edilmiştir. 

1. DEVLETİN VARLIĞI 
Belli bir toprak parçası üzerinde toplumsal düzen ve istikrarı sağlamak amacıyla insanların 
görev, hak, sorumluluk bildirmek, birey davranışlarının denetleme ve düzenleme yetkisi olan 
kuruma devlet denir (Kirman, 2004:60). Türk Dil Kurumu’na göre devlet, toprak bütünlüğüne 
bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunu oluşturduğu tüzel 
varlıktır. Devlet Hobbes için bireyin ontolojik varlığını güvence altına alan siyasal güç 
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yapılanması, Eflatun için filozofun gerçek hakkındaki bilgisinin ve insan ruhunun ideal bir 
forum halinde tecessüm etmesi, Rousseau için toplumun ortak iradesini temsil eden siyasi 
birlik, Aristo için bireyin siyasi bir varlık olarak mensup olduğu organik bütünlük, Hegel için 
Tanrı’nın yeryüzündeki yansıması ya da mutlak ruhun tarih içindeki şekillenmiş bir 
kurumdur. Buradan yola çıkarak tarihi süreç içeresinde devleti iki kategoride değerlendirmek 
mümkündür, birincisi devlet mutlak değer ifade eden soyut bir kurum, ikincisi ise, devlet belli 
sosyal işlevleri üstenen bir siyasi üst kurum olarak kabul edilmektedir (Ünal, 2010: 470). 
Devlet kavramını çok değişik şekillerle tanımlamak mümkündür. Ancak çalışma konusu 
gereği devlet, sadece insanların bir arada yaşamasından dolayı ortaya çıkan ihtiyaçlar 
(kamusal ihtiyaçlar) boyutuyla değerlendirme yapılacaktır. Devlet, toplum, toplumu oluşturan 
fertlerin ve bu fertlerin oluşturduğu çeşitli kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiremeyecekleri 
ihtiyaçları tahmin etmek için yükümlü kılınmış bir kamu tüzel kişidir. Fertlerin kendileri 
karşılama imkânı olmayan kamusal ihtiyaçlar şeklinde adlandırılan ihtiyaçları karşılayan bir 
mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır (Ay, 2013: 3). Devletin tanımı yapılırken devlette 
bulunması gereken unsurlara da değinmek gerekir. Devletin unsurları; insan topluluğunu 
teşkil eden millet, vatan, otorite ve hukuki teşkilattır. Millet olmadan bir devletten bahsetmeye 
imkân yoktur. İnsan topluluğunun en az ne kadar olacağı hususunda bir sınır koymaya imkân 
yoktur. Nüfusu fazla veya çok az olan topluluklar bir devlettir. Milletin, devletin teşekkül 
unsuru olabilmesi için, ülke vasıtasıyla aynı geçmişi, milli bağlılık duygularıyla kaynaşmış 
bulunan âdeti oldukça çok insan kütlesi olması lazımdır. Bir devlet siyasal biçimlenmesini 
ancak ülke ve millet unsurlarıyla tamamlar (Akbulut, 2015: 161). Vatan unsuru, devletin bir 
arada yaşama arzusu içindeki insanların kurduğu örgüttür. Ancak bu örgüt sınırları belirli bir 
coğrafyada varlık gösterebilir. Bu alanda sadece ayak basılan topraklar değil, toprak 
üzerindeki hava sahası ve toprak altındaki yer altı zenginliklerini de kapsamaktadır. Toprak 
sadece kara sahası değil, aynı zamanda su ve hava sahalarını da içermektedir (Özkaya, 2020: 
329). Ayrıca otoritenin olmadığı yerde devletin olamayacağını, itaatin mutlak olduğu yerde 
devletin kuvvetli, itaatin gevşediği yerlerde devletin zayıf olacağı sonucu doğmaktadır. 
Hemen belirtmek gerekir ki otoriteden kastedilen ceberut, sorumsuz, vurduğunu öldüren, 
totaliter ya da polis devleti şeklinde anlaşılmamalıdır. Devlet kavramını meydana getiren, 
birlik halinde bir halk kütlesi ve vatan toprağıyla idare edici iktidardır. Bir devlet ululuğunu 
anlamak için, onun sınırlarını dolaşmaya veya ihracatının pek büyük rakamlarını araştırmaya 
gerek yoktur; dağda ve şehirde kanunları yürüten makamların kudret ve adaletini görmek 
yeterli olacaktır (Ünal, 2010: 472). 

2. DEVLETİN KAMU EKONOMİSİNDEKİ YERİ 
Modern dünyada meşruiyetini halktan ve kanunlardan alan devlet, ülke sınırlar içerisinde 
yaşayan topluluğun ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamakta olup, genel çıkarlarını 
korumakta ve temsil etmektedir. Devlet, söz konusu görevlerini merkezi yönetim olarak 
adlandıran bir örgüt vasıtasıyla yerine getirmekte olup, bu örgütün gerektirdiği çeşitli hizmet 
birimleri ülkenin her yerine yayılmış bulunmakta ve hiyerarşik düzen içinde, kendilerine 
yüklenilmiş olan görevleri yerine getirmektedir (Gültekin, 2010: 87). İç ve dış güvenlik 
görevlerinden sorumlu bir jandarma devletinin varlığını savunan görüşler mevcuttur. Buna 
karşın görüşler ise bu hizmetlere ek olarak toplumun; sağlık, eğitim, kültür, bayındırlık, 
ulaştırma, madencilik vb. işlerinde devlet tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu ifade 
ederken, sosyalistler daha ileri giderek, toplum problemlerinin, üretim faktörlerine sahip olan 
özel sektörden kaynaklandığını belirterek üretimin tamamını devletin yapması gerektiğini 
ifade ederler. Buna göre devletin üstlenmiş oldukları görevler klasik ve modern görevler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik ya da geleneksel görevler; klasik iktisatçıların da ortaya 
koymuş olduğu gibi, eski çağlardan beri yapıla gelen görevler olup savunma, iç güvenlik, 
adalet ve diploması olarak sıralanabilir. Özellikle tarafsız devlet olgusunun hâkim olduğu, 
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yani klasik iktisadi düşüncenin liberal politikalarının hüküm sürdüğü devlet görevlerinin en 
aza indiği 18. ve 19. yüzyıl başlarında geçerli olmuştur. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 
sonrasında Keynes ile birlikte ortaya çıkan müdahaleci devlet anlayışı, devlet görevlerinin 
artmasına neden olmuş ve devletin klasik görevlerine ek olarak devlet, kaynak dağılımında 
etkinlik, gelir dağılımında adalet, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme şeklinde modern 
görevleri de üstlenmiştir (Ay, 2013: 4). 
Kamunun ekonomide yer alması ayrı bir aktörün ekonomide yer alması demektir ve bu aktör 
her zaman kuralları ve sonuçları etkileyecektir. Bu gerekçe ile kamunun ekonomide var olma 
sebebine yönelik geliştirilen kolektif ihtiyaçlar varsayımı, politik karar alma süreçlerini 
beraberinde getirmektedir. Kolektif karar alma süreçlerinin varlığı, şüphesiz kolektif etkinliği 
yani refahı ortaya çıkaran bir unsurdur ve refah iktisadı tam da bu noktada devreye girerek 
normatif önermeler ile kamu kesiminin neden ekonomide yer alması gerektiğini açıklamaya 
çalışır (Yoshihara, 2006: 4). Kamu kesimi müdahalesinin normatif açıdan ele alınması esasen 
kamu harcamalarının optimum seviyesinin ve bileşiminin ne olması gerektiği sorusuna cevap 
aranmasıdır. Normatif yaklaşım, kamu harcamalarının boyutunun ne olması gerektiği ile 
ilgilenirken beraberinde neden olması gerektiğini de açıklamıştır. Piyasa başarısızlıkları 
kavramından hareketle kamu kesiminin ekonomiye müdahalesinin ne ölçüde ve neden olması 
gerektiğini açıklayan bu yaklaşım zamanla kamu kesiminin ekonomide yer alma gerekçeleri 
olarak değerlendirilmiştir. (Altay, 2016: 106). Ekonomide kaynak tahsisinde kullanılabilecek 
üç temel mekanizma yer almaktadır. Bunlar; piyasa (fiyat) mekanizması, planlama 
mekanizması ve sosyal seçimdir. Piyasa mekanizması ve planlama mekanizması birbirlerinin 
alternatifi ya da tamamlayıcısı şeklinde değerlendirilebilir. Nitekim piyasa mekanizmasının 
etkin işleyiş kazanmadığı durumlarda planlama mekanizması devreye girmektedir. Sosyal 
seçim ise kamusal mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve finansmanı gibi hususları 
yüklenmiştir ve seçmen tercihlerinden bütçe hakkının mecliste onaylanmasına kadar devam 
eden bir süreçtir. Buna göre üç mekanizma da aynı işlevleri yerine getirmektedir ve bunlar ne, 
kadar ne ve kim tarafından üretileceğinin tespitidir. Her mekanizma bünyesinde birtakım 
aksaklıklar bulundurabilecektir ve piyasa mekanizmasının başarısız olduğu alanlar da 
mevcuttur ve bu durum piyasa başarısızlıkları olarak ifade edilmektedir (Akalın, 1994: 73). 
Kamu müdahalesinin gerekçeleri başlıca; piyasa mekanizmasında yaşanan başarısızlıklar, 
makro etkinzislikler ve devlete bakış açısının değişimi olarak sıralanabilir. Çalışmanın bu 
bahsi geçen bu gerekçeler ele alınmıştır. 

2.1. Piyasa Başarısızlıkları 
Kamu kesimi ya da piyasa, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kıt olan kaynaklarla üretimi 
gerçekleştirir. Klasik iktisada göre tam rekabet koşulları, optimal kaynak dağılımını 
sağlamaya yeterli bir durumdur. Fakat gerçek hayatta tam rekabet piyasası koşulları her 
zaman gerçekleşmemektedir ve bu varsayım ortadan kalkmaktadır. Fiyatların yapışkanlığı ve 
ücretlerin katılığı göz önüne alındığında kaynakların optimal dağılımı gerçekleşmemektedir. 
Bunların yanı sıra tam rekabet koşulları gerçekleşse bile toplumsal ihtiyacı karşılayacak 
üretim düzeyi de gerçekleşmeyebilir. 
Piyasa başarısızlıkları fiyat, bilgi ya da ürün gibi hususlarda piyasanın kendine has dengesini 
sağlayamaması ya da dengenin etkinlikten uzaklaşması olarak ifade edilmektedir. Başka bir 
ifadeyle piyasanın kendiliğinden dengeye gelemediği koşulları ifade etmektedir. Piyasa 
başarısızlıklarını önemli kılan ya da müdahale edilmeyecek bir alan olmaktan çıkaran husus 
piyasa başarısızlıklarının, ekonomik etkinliği bozması ve refah kaybına yol açmasıdır. Bu 
gerekçe ile kamu kesimi müdahalesinin temel argümanını oluşturmaktadır. Kamu kesimi, 
piyasa başarısızlıkları neticesinde meydana gelen olumsuz etkileri kısmen ya da tamamen 
ortadan kaldırabilir (Jackson & Jabbie, 2019: 3). 
Piyasa başarısızlıkları aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır (Datta-Chaudhuri, 1990: 61); 
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 Kamusal mallar 
 Erdemli-Erdemsiz mallar 
 Kulüp mallar 
 Dışsallıklar 
 Aksak rekabet piyasaları 
 Doğal tekeller 
 Küresel kamusal mallar 
 Asimetrik bilgi 
 Ölçek ekonomiler 
 Risk ve belirsizlikler 

Piyasa başarısızlıkları, piyasa mekanizmasındaki aksaklıklar neticesinde ortaya çıkmakta ve 
tahsis, bölüşüm ve istikrar amaçlarında sapmalar oluşturmaktadır. Ekonomide etkinliğin 
sağlanması için piyasa başarısızlıklarına kamu müdahalesi gerekmektedir. Kamu müdahalesi 
kimi zaman harcama politikası ile kimi zaman vergi politikasıyla kimi zaman da idari yasak 
ve düzenlemelerle gerçekleşmektedir. 

2.2. Makro Etkinsizliker 
Kaynak tahsisinde etkinlikten sapma yaşanması durumunda kamu müdahalesi gündeme 
gelmektedir. Kaynak tahsisinde etkinlikten sapma makro etkinsizliklerden kaynaklı da gün 
yüzüne gelebilir. Bu etkinsizlikler bir piyasa başarısızlığı olmasıyla birlikte makroekonomi 
ölçeğinde gerçekleştiği için makro etkinsizlikler olarak ifade edilmiştir ve aşağıdaki gibidir; 

 Fiyat ve ücret yapışkanlığı 
 Arz ve talep arasındaki gecikme 
 Negatif eğimli arz pozitif eğimli talep 
 Gelirin hakça paylaşım sorunu 
 Ekonomik istikrasızlıklar 

Makro etkinsizlikler neticesinde kamu kesimi benimsediği (liberal, kapitalist, sosyalist) 
ekonomik sistem özelinde müdahalede bulunur. 

2.3. Devlete Bakış Açısındaki Değişim 
Devlet anlayışında meydana gelen değişim ve devletin hangi alanlarda üretim tesis edeceği 
beklentisinin değişmesi kamu kesiminin ekonomide aktör olarak yer almasının başka bir 
argümanıdır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, sınırsız mülkiyet haklarının temini, 
ekonomik krizler ya da serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi gibi meydana gelen 
değişimler şüphesiz kamu kesimine bakış açısını ya da devletten beklentileri 
değiştirebilmektedir. Öte yansan sosyal bir bilim olan ekonomi sosyal çevrede meydana gelen 
değişimlerden etkilenmektedir. 
Antik dönemlerde kamu maliyesine bakış açısı hane halkı gelirinden, orta çağda yaşanan dini 
ve siyasi gelişmeler neticesinde kamu mülkiyeti yerine özel mülkiyet tartışmaları ve kamu 
kesiminin sınırlandırılması gündeme gelmiştir. Özel mülkiyet yolunun kısmen de olsa 
açılması neticesinde artan sermaye birikimi ticaret hacmini artırmış ve dış ticaret politikası 
oluşturulması gerekliliği neticesinde Merkantilizm akımı ortaya çıkmıştır. Sanayileşme 
yönündeki atılımlar kamu maliyesine bakış açısını yeniden değişime uğratmış ve Fizyokrasi 
ve Klasik iktisat, liberal bir bakış açısını gün yüzüne getirmiştir (Herlitz, 1964: 103). 
1929 Ekonomik Buhran ile birlikte yine kamu maliyesine bakış açısını değişime uğratmış ve 
Keynes’in ortaya koyduğu iktisadi yaklaşımlar ile kamu kesimi ekonomide önemli bir aktör 
haline gelmiştir. Keynesyen iktisat, kamu kesimi müdahalesine olağan bakmakla birlikte bir 
takım işlevler tanımlanmıştır. Bunlar; makroekonomik istikrarın sağlanması,  gelir 
dağılımında adaletin sağlanması, piyasadaki işlem maliyetlerinin azaltılması, yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, kurumların ve kuralların oluşturulması ve belirli bir işleyiş 
kazandırılmasıdır (Tanzi, 2000: 6). 1970’lere kadar Klasik iktisat ve Keynesyen iktisat 
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çerçevesinde gelişim ve değişim gösteren kamu kesimi işlevleri 1970’lerin sonlarına doğru 
ortaya çıkan stagflasyon kavramı ile yeniden değişime uğramıştır. Keynesyen iktisadın 
öğretileri eleştirilmeye ve yeniden liberal bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Tüm bu 
gelişmeler neticesinde kamu kesimi müdahalesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kamu kesiminin müdahale araçları arasında şüphesiz kamu harcamaları ve 
vergiler etkili politikalar olmuş ve ekonomide olmazsa olmaz olarak nitelendirilebilir. 

3. TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER VE KAMU MALİYESİ 
Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de 1994 yılı ve sonrasında meydana gelen ekonomik krizler 
ve en son Covid-19 salgın döneminde kamu maliyesi açısından bir değerlendirmeye tabi 
tutulacak. Kamu maliyesi araçları olarak nitelendirilen kamu harcamaları ve vergiler ile 
GSYİH ve ekonomik büyüme verileri grafik üzerinden analiz edilecektir. 

3.1. 1994 Ekonomik Krizi 
1994 Ekonomik krizinin kökeninde, 1980’li yıllarda liberal politikalarının sonuçları ile kamu 
borç stokundaki artışın bileşik etkisi yer almıştır. 1990’larda terör tehdidine karşı savunma 
harcamalarında ile birlikte siyasi partilerin seçim sürecindeki vaatlerinin seçim sonrasında 
kamu bütçe dengesini bozucu etkisi birleşir duruma gelmiştir. 1980’li yıllarda kamu 
kesiminin borçlanma gereksinimi GSMH’nin % 5’ iken, 1991-1993 yıllarında % 10-12 
oranına ulaşmıştır (Köylüoğlu, 2019: 3). GSMH’nin yıllık büyüme hızı % 2’ye ulaşmış, 
enflasyon oranı ise % 60’ı aşmıştır. 1990 yılı Körfez Savaşı Türkiye’nin Irak’a yaptığı 
ihracatı olumsuz etkilemiş, petrol boru hattından elde edilen gelir tamamen yok olmuş ve dış 
ticaret politikasında uygulama değişikliğine gidilmiştir. Türkiye’de 1990’lı yıllarda cari 
işlemler açığının artması, kamu kesimi borçlanma gereğinin artması, döviz kurundaki ani 
değişmeler, dengesiz büyüme ve enflasyon gibi makroekonomik değişmeler ve takip eden 
yıllarda yüksek oranlı ücret ve maaş artışları ekonomiyi krize hazırlamıştır (Fırat, 2002: 504).  
 Krizin etkilerini en aza indirmek amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde yeni bir İstikrar Programı 
yürürlüğe konulmuştur. Program kapsamında serbest piyasa ekonomisine geçiş, para, döviz, 
sermaye, mal ve emek piyasaları arasında ve özelliklede para, döviz ve sermaye piyasaları 
arasında baş gösteren dengesizlikleri gidermek ve kronikleşmiş enflasyonun azaltmak 
amacıyla hazırlanmıştır (Seyidoğlu ve Yıldız, 2006: 247). İstikrar Programı kapsamında kamu 
gelirlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Akaryakıt Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, 
harç gibi mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler ve harçlar artış yoluna gidilmiştir. 

Grafik 1: 1990-1994 Yıllar Arasında Vergi Gelirleri ve Toplam Gelirlerin Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Grafik 1’den anlaşıldığı üzere 1993 yılında toplam gelirler bir önceki yıla göre % 100 artarak 
357 Milyar, 1994 yılında ise % 110 oranında artarak 751 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Vergi 
gelirlerindeki aratış 1993 yılı bir önceki yıla göre % 87 264 Milyar TL, 1994 yılında ise % 
122 oranında artarak toplam 387 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni istikrar 
Programı kapsamında dolaylı vergiler ve harçların arttırılması olmuştur. 

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1990 1991 1992 1993 1994

Gelirleri Vergi Gelirleri

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 228 Sofia, Bulgaria



Grafik 2: Toplam Gelirler ve Vergi Gelirlerinin GSMH’ya Oranı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

1993 Yılında toplam gelirlerin GSMH’ye payı bir önceki yıla göre % 10 artarak % 17,89; 
1994 yılında da % 8 oranında artış göstererek % 19,33 olmuştur. Vergi gelirlerinin 
GSMH’deki payı 1993 yılında % 13,23; 1994 yılında ise % 14 artış göstererek % 15,12 
olmuştur (Grafik 2). 

Grafik 3: 1990-1994 Kamu Harcamaları Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Grafik 3’te Kamu harcamaları gelişimi ele alınmıştır. 1993 yılında toplam kamu harcamaları 
bir önceki yıla göre % 118 artarak toplam 490 Milyar TL olmuştur. 1994 yılında da % 84 
artarak toplam 902 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Grafik 4: Kamu Harcamaların GSMH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

1993 Yılında toplam harcamaların GSMH içindeki payı bir önceki yıla göre % 19 artarak % 
24,55’e ulaşmıştır. 1994 yılında bu pay % 5 oranında azalarak % 23,21 olarak gerçekleşmiştir 
(Grafik 4). 5 Nisan kararlarının uygulanmasında öncelikle kamu gelirlerinin arttırılması ve 
kamu harcamalarının azaltılması almaktadır. 1994 konsolide bütçe gelirlerinin 65 trilyon TL 
arttırılması, giderlerin ise 31 trilyon TL azaltılması amaçlanmıştır. Bunun sonucunda yaklaşık 
192 trilyon TL olarak öngörülen bütçe açığı 96 trilyon TL’ye düşmesi planlanmıştır. Gelir 
artışları esas olarak akaryakıt ve tekel ürünlerinden alınacak dolaylı vergilerden karşılanması 
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öngörülmüştür, bunun belli bir düzeydeki gelir vergisinin arttırılması ve düşük oranlı bir tür 
servet vergisi alınması düzenlemeleri tamamlamıştır.  Böylece 1994 istikrar Programı kamu 
kesimi gelir-gider dengesinin sağlanması ile ilgili hedefleri 1994 yılı için kısmen tutturulduğu 
söylenebilir. 

3.2. 2000-2001 Ekonomik Krizleri 
Kasım 2001 krizinin temel nedenlerinden biri döviz talebindeki artış ve bunun yol açtığı Türk 
lirasına talep artışı olmuştur. Krizin diğer bir nedeni ise güveni sarsan öğeler olduğu 
belirtilmektedir. Dövize olan talebin artış süreci, açık pozisyonları giderek artan bankaların yıl 
sonu yaklaşırken bunu kapatmak için döviz taleplerini artırmaları ile başlamıştır. Bankaların 
döviz talep artışı yanı sıra yabancı bankaların yükselen devalüasyon beklentileri çerçevesinde 
artan spekülatif döviz talebi eklenmiştir. Piyasada ortaya çıkan TL sıkışıklığı da gecelik 
faizlerin ve fonlama maliyetinin artmasına yol açmıştır. Türkiye’de güveni sarsan öğeler ise; 
Türkiye’nin en büyük on bankası iflas eşiğinde olması, kamu bankalarının 15 Milyar dolara 
ulaşan görev zararlarının iç borç rakamına dâhil edilmediği ortaya çıkması, toplam CIB 
açığının yılsonu itibariyle 10 Milyar dolara ulaşacağı beklentisinin oluşması krize neden 
olmuştur (Ardıç, 2004: 178). 
19 Şubat 2001'de siyasal alanda meydana gelen bir tartışmayla ortaya çıktı. Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bir tartışma Kasım krizindeki 
gibi ama daha büyük ölçekli dövize spekülatif saldırıyı başlattı. Toplam döviz rezervi yaklaşık 
25 milyar dolar olan Türkiye'de sistemden 7 ile 10 milyar dolar arasında döviz atağı 
biçimindeki bir çekilme para piyasalarını dengeden tümüyle ortadan kaldırabilecek özellikleri 
taşımıştır. 21 Şubat ayında Interbank piyasasında gecelik faiz % 6000’i aşmıştı ve ortalama 
olarak % 4000 olarak gerçekleşmişti. Yaşanan siyasi gerilim öncesi 29 milyar dolar olan 
Merkez Bankası rezervleri 21 Şubat’ta kurun dalgalanmaya bırakılmasından sonra 22,59 
dolara kadar gerilemiş ve Merkez Bankası rezerv kaybı 5.31’e ulaşmıştı. Dalgalı kurla birlikte 
dolar kuru yaklaşık % 40 oranında devalüasyonla birlikte 1 milyon liraya yükselmişti.  2001 
Şubat krizi Kasım 2000 krizinden ayıran yöne dövize olan yoğun talebin hem yabancı hem de 
yerli bankaların iştirak edilmesi olmuştur. IMF yetkilileri krize karşı önlemlerin alınması ve 
önceki programın revizyona ihtiyaç duyduğu, kur politikasında da bir düzeltmeye gidilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak hükümet bütün önerileri reddetmiştir. Hükümet siyasi 
istikrarsızlığın ortadan kalkması ve siyasi aktörlerin kendi aralarında uzlaşması halinde 
ekonominin düzeleceğine inanmıştır. 

Grafik 5: 1998-2001 Yıllar Arasında Vergi Gelirleri ve Toplam Gelirlerin Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2000 yılında toplam gelirler bir önceki yıla göre % 82 oranında artarak 58 Trilyon, 2001 
yılında ise % 102 artışla 79 Trilyon TL olmuştur. 2000 yılında vergi gelirlerindeki artış bir 
önceki yıla göre % 99; 2001 yılında da % 48 oranında artarak toplam 43 Trilyon TL olarak 
gerçekleşmiştir (Grafik 5). 
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Grafik 6: Toplam Gelirler ve Vergi Gelirlerinin GSMH ve GHYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Grafik 6’da 1998 ve 1999 yılları için vergi gelirleri ve toplam gelirlerin GSMH içindeki payı 
hesaplanırken, 2000 ve 2001 yıllarında ise GSYİH verileri kullanılarak karşılaştırma 
yapılmıştır. 2001 yılında toplam gelirlerin GSYİH’daki payı bir önceki yıla göre % 6 oranında 
artarak % 24,3’ ulaşmıştır. Vergi gelirlerinin GSYİH’daki payı 2001 yılında sadece % 2 
oranında artarak % 18,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 7: 1998-2001 Toplam Kamu Harcamaları Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2000 yılında kamu harcamaları bir önceki yıla göre % 82 artış yaşanarak toplam 51 Trilyon 
TL olmuştur. 2002 yılında da % 69 oranında artarak toplam 86 Trilyon TL’ye ulaşmıştır. 

Grafik 8: Kamu Harcamalarının GSMH ve GSYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Grafik 8’de 1998 ve 1999 yılları için kamu harcamalarının GSMH içindeki payı 
hesaplanırken, 2000 ve 2001 yıllarında ise GSYİH verileri kullanılarak karşılaştırma 
yapılmıştır. 2001 Yılında toplam harcamaların GSYİH içindeki payı bir önceki yıla göre % 17 
oranında artış göstererek % 36,2; 2000 yılında da oran % 30,8 olarak gerçekleşmiştir. 
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3.3. 2008 Ekonomik Krizi 
Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya küresel kriz finansal alanda başlamış ve zaman 
içerisinde reel sektöre ve daha sonra tüm ekonomiye yayılmıştır. Geri ödeme imkânı 
bulunamayan konut kerdi borçları nedeniyle batan finans kurumları aynı zamanda tüketici 
güvenini de sarsmıştır (Önder, 2009: 17). 2007 yılı ağustos ayında ABD’nin mortgage 
piyasasında ortaya çıkan kriz dünya tarihinin en büyük küresel ekonomik krizi olarak 
görülmektedir. Çalışmada 2008 ekonomik krizinin gelişim sürecini üç dönem olarak 
incelenmiştir. Birinci dönem 2000-2007 yılları arasında likidite bolluğunun yaşanması, hem 
gelirlerin hem de tüketicilerin harcama eğilimlerinin arttığı dönemdir. Likidite genişliği ve 
düşük faiz oranları gibi ekonomik anlamda yaşanan olumlu gelişmeler, istikrarın ve dengenin 
belirtisi gibi görülmüş, piyasalara olan güveni arttırmıştır. Bu nedenle yatırımcılar karar 
verirken oluşabilecek riskleri görmezden gelmişler ve krizin oluşum sürecine katkı 
sağlamışlardır (Goodhart, 2008: 333). Uygulanan politikalar sonucunda gayrimenkul fiyat 
artışları faiz oranlarının üzerinde oluşunca borçlanılarak ev sahibi olmak kazançlı hale 
gelmiştir. Bu dönemde bankalar ekonomiyi canlandırmak ve daha fazla kazanç elde etmek 
için ödeme gücü daha düşük kişi ve kurumlara yüksek riskli krediler (Suprime Kredi) 
kullandırmışlardır. Suprime Kerdiler 2008 finansal krizinin ortaya çıkmasında önemli rol  
oynamıştır. Krizin ikinci dönemi 2008 yılında Lehman Brothers bankasının batmasına kadar 
geçen süre olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde kredilerin dondurulması ve ev fiyatlarının 
düşmeye başlamasıyla finansal kriz derinleşmeye başlamıştır (Karshenas, 2009: 1). Kriz 
sürecinin üçüncü dönemi ise, 2008 yılının sonuna doğru banka ve finans kurumlarının 
iflaslarıyla başlayan ve kurtarma çalışmalarıyla devam eden dönemi kapsamaktadır. Bu 
süreçte kriz, aşırı riskli varlık ticareti kanalı, ticaret kanalı, kredi kanalı, belirsizlik ve güven 
eksikliği nedenleriyle diğer ülkelere de sıçrayarak hem finansal hem de reel sektörleri etkisi 
altına almıştır (Kibritçioğlu, 2011: 7). 
Türkiye’de 2008 yılının son çeyreğinde krizin etkilerini daha fazla hissetmeye başlamıştır. 
Mayıs 2008’de IMF’nin yakın denetiminden henüz çıkmışken Türkiye yeni bir krizle yüz 
yüze kalmıştır. Sermaye piyasaları, sıcak para akışı, ticaret, merkez bankasının 
rezervlerindeki değişimler, mal menkul kıymetler ya da ulusal paranın değerindeki 
dalgalanmalar, faiz oranlarındaki değişmeler Türk ekonomisini etkisi altına almıştır. Türkiye 
ekonomisi iç ve dış talepte yaşanan problemlerden etkilenmiş ve üretim, ihracat, işsizlik gibi 
veriler bu nedenle olumsuz etkilenmiştir. 
Türkiye’de krize karşı ilk olarak para politikası ağırlıklı bir seyir izlemiştir. Ancak uygulanan 
para politikası tedbirleri yetersiz kalınca maliye politikası tedbirlerine gerek duyulmuştur. 
Kamu otoriteleri yaşanan krize karşı devreye koyduğu politikaları tamamı maliye politikası 
araçları olan gelir ve harcama politikalarına dayandırılmıştır. Birinci grup tedbirler likidite 
sıkıntısı yaşayan ya da iflas eden kuruluşların desteklenmesi hedeflenmiştir. Ancak 2008’in 
sonunda finans sektöründen reel sektöre sıçrayan kriz sonucunda özel kesim tüketim ve 
yatırım harcamalarındaki azalışa bağlı olarak Türkiye ekonomisinde bir talep daralması 
oluşmuştur. Buna karşın talep daralmasının giderilmesi amacıyla ikinci grup önlemler 
alınmaya ihtiyaç duyulmuştur (Kaya ve Kaygısız, 2015: 180). Üretim faktörlerinin 
kullanımında ve işsizlik seviyelerinin giderek artması karar vericileri bu tedbir paketlerini 
uygulamaya itmiştir. Krizin etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla Merkez 
Bankası tarafından yapılan faiz indirimi ve likiditeyi canlandırıcı politikalara ilave hükümet 
vergi politikalarını da devreye koymuştur. Bu çerçevede seçilmiş bazı sektörlerde KDV ve 
ÖTV indirimlerine gidilmiştir. Ayrıca bölgeler ve sektörler bazında uygulamaya konulacak 
teşvik paketi hazırlanmıştır. 
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Grafik 9: 2006-2009 Yıllar Arasında Vergi Gelirleri ve Toplam Gelirlerin Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Krizin önlenmesi ve piyasaların canlanması amacıyla ekonomide üretimin azaldığı bazı 
sektörleri teşvik etmek amacıyla “Vergi İndirimleri Politikası” uygulamaya konulmuştur. 
Bireylerin geçimine katkı sağlamak ve taleplerinde bir canlanma oluşturmak amacıyla 1 Ocak 
2008 tarihinde asgari geçim indirimi uygulamasına başlatılmıştır. Likidite sıkıntısının 
azaltmak ve yabancı sermayeyi yurtiçinde tutabilmek veya yeni uluslararası sermaye girişi 
sağlayabilmek amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasına gidilmiştir. 2008 yılında 
toplam gelirler bir önceki yıla göre % 10 oranında artarak 209 Trilyon, 2009 yılında ise 
sadece % 2 artış gözlemlenerek 215 Trilyon TL’ye ulaşmıştır. Vergi gelirleri ise 2008 yılında 
% 10; 2009 yılında da % 2,3 oranında artarak toplam 172 Trilyon TL olmuştur (Grafik 9). 
Kasım 2008’de Varlık Barışı hayata geçirilmiştir. Varlık Barışı ile vergi muafiyetleri ve 
indirimleri uygulanarak yurtdışındaki varlıkların yurtiçine getirilmesi amaçlanmıştır. İç talebi 
canlandırmak amacıyla belirli süreler için temel gıda maddeleri ve diğer mal ve hizmetler 
olarak ele alınan gıda, turizm, tekstil sektörlerinde ve sosyal hizmetler alanındaki özel sektör 
faaliyetlerinde uygulanan KDV oranları % 18’den % 8’e düşürülmüştür. Ayrıca otomotiv 
sektöründe, beyaz eşya ve elektronik eşya üzerine uygulanan ÖTV’ye de farklı oranlarda üç 
ay süreyle indirimler getirilmiştir. 

Grafik 10: Toplam Gelirler ve Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2008 yılında toplam gelirlerin GSYİH içindeki payı bir önceki yıla göre % 2 oranında artarak 
% 80; 2009 yılında % 3,7 oranında azalarak % 77 olmuştur. Vergi gelirlerinin GSYİH’daki 
payı 2008 yılı bir önceki yıla göre % 2 oranında artarak % 64,5; 2009 yılında da % 3 oranında 
azalarak % 62,2 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 11: 2006-2009 Yıllar Arasında Toplam Kamu Harcamaları Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Kriz karşısında etkin bir iktisat politikası aracı olarak tanınan maliye politikası 1960’lardan 
sonra ilk kez 2008 krizi ile tekrar gündeme gelmiştir. Krize karşı iradi maliye politikaları 
uygulamaya konulmuştur. İktisatçılar ve kamu otoriteleri kriz sürecine Keynesyen genişletici 
maliye politikası uygulamalarını yeniden çözüm olarak sunmaktadırlar. Kriz boyunca 
Türkiye’nin aldığı maliye politikası önlemleri hem piyasalarda oluşan güven bunalımını ve 
belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlamış, hem de hane halkı tüketim ve özel sektör yatırım 
harcamalarında yaşanan azalmanın neden olduğu talep daralmasını telafi etmeyi amaçlamıştır. 
Krizin yoğunlaştığı 2009 yılında reel ekonomideki daralmanın nedeni olarak özel kesim 
tüketim ve yatırım harcamalarındaki düşüş gösterilmektedir. 2008 yılında toplam harcamalar 
bir önceki yıla göre sadece % 11,2 oranında artış yaşanarak toplam 227 Trilyon TL olmuştur. 
2009 yılında da % 18 oranında artarak toplam 268 Trilyon TL’ye ulaşmıştır (Grafik 11). 
  Özel kesim harcamalarındaki gerilemeyi durdurabilmek ve milli gelirdeki azalışı 
engelleyebilmek için kamu harcamalarında artışa gidilmiştir. Geçici yeni iş alanları 
yaratılmaya çalışılmış ve özel sektörü desteklemek amacıyla bazı sigortalı ödemeleri 
yapılmıştır. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği için yapılan başvurularla sınırlı olmak üzere, 
kısa çalışma ödeneğinin yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmış, ödeme miktarı da % 50 
arttırılmıştır. Özel sektörde istihdam edilen sigortalılar için ödenen ölüm, yaşlılık ve malullük 
sigortaları primlerinden işveren hissesine isabet eden tutarın % 5’lik kısmının Hazinece 
karşılanmasına karar verilmiştir. Ayrıca mali zorluk yaşayan mükelleflere 1 Eylül 2008 öncesi 
vergi borçlarına yıllık % 3 faiz ve ilk taksit Aralık 2008 ayından başlayarak eşit taksitler 
halinde olmak üzere 18 ay vade ile taksitlendirme olanağı sağlanmıştır (Kaya ve Kaygısız, 
2015: 180). 

Grafik 12: 2006-2009 Yıllar Arasında Kamu Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2008 Yılında toplam harcamaların GSYİH içindeki payı bir önceki yıla göre % 4 oranında 
artış göstererek % 87; 2009 yılında % 10 oranında artarak % 96’ya ulaşmıştır. 
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3.4. Covid-19 Salgını 
31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kantinde zatürre olarak belirtilen ilk vakalar, Dünya Sağlık 
Örgütü’ne bildirilmesi üzerine 5 Ocak 2020 tarihinde ilk kez Dünya Sağlık Örgütü bu yeni 
hastalığı salgın olarak adlandırdı. Tüm ülkelere hızla yayılmış ve Türkiye’de ilk koronavirüs 
vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversitelerin eğitim-öğretimine ara verilmiş ve öğretim uzaktan eğitim 
yöntemiyle sürdürülmeye başlanmıştır. 17 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
koronovirüsten vefat eden ilk vakayı duyurmuştur. 3 Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, pazar ve market gibi toplu bulunan 
alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmiş ve bazı şehirlere giriş çıkışlar durdurulmuştur. 
65 Yaş ve üstü bireylerin koronavirüsten daha çok etkilenmesi nedeniyle bu yaş grubuna özel 
sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştır. 
Cumhurbaşkanı tarafından 100 milyar TL olarak 18 Mart 2020’de açıklanan “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi” milli gelirin %2,3’üne, hükûmetin 2020 bütçesinin de %9,1’ine 
tekabül etmektedir (Samancı, 2020: 3). Ancak IMF’nin (2021) hesaplamalarına göre maliye 
politika araçları ile yapılan gelir transferi ve vazgeçilen kamu alacağı toplamı ile hane 
halklarına ve esnafa sağlanan kamu bankası kredi kolaylıklarının toplam bedeli 163 milyar 
TL’yi bulmaktadır. Türkiye’de işletmelerin salgından etkilenmemesi için vergi ertelemesi ve 
krizden etkilenen sektörlere yönelik doğrudan destek uygulamaları yürürlüğe konulmuştur 
(Fırat, 2020: 218). Bunun dışında talepte meydana gelen azalma nedeniyle düşük gelirli 
hanehalklarına ve esnafa gelir transferi yapılmıştır. Yine koronavirüs pandemisi nedeniyle 
genel ekonomik ve sektörel kriz nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde 
faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hâlleri nedeniyle 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için kısa çalışma ödeneği adı verilen gelir desteği 
sağlayan bir uygulamadan yararlanılmıştır (Kesebir ve Karagöz, 2021: 115). 

Grafik 13: 2018-2021 Yıllar Arasında Vergi Gelirleri ve Toplam Gelirlerin Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

Covid-19 salgının etkilerini azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından Ekonomik İstikrar 
Paketi açıklanmıştır. Bütçe yılının ikinci çeyreğinde verilmesi gereken muhtasar 
beyannameler 27 Temmuz’a kadar ertelenmiş, ödemeler Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son 
haftası yapılabileceği açıklanmıştır. Ayrıca KDV prim ödemeleri altı ay ertelenmiştir. Aynı 
pakette başlatılması planlanan Konaklama Vergisi 2021 Ocak ayına kadar ertelenmiş ve 
yurtiçi havayolu taşımacılığa 30 Haziran 2020 tarihine kadar KDV oranı % 1’e indirilmiştir. 
2020 yılının ikinci çeyrek gelirleri ilk çeyreğin % 21,9 oranında gerisinde kalmıştır. Bunun 
nedeni Merkez Bankasının kar tahsilâtıdır. Birinci çeyrekte Merkez Bankası Hazine’ye 44.5 
milyar TL aktarırken, ikinci çeyrekte bu gelir yenilenmediği gibi, salgından dolayı gelirlerin 
tahsilatında (gelir ve kurumlar vergileri) da gerilemeler yaşanmıştır. Vergi gelirleri yılın ikinci 
çeyreğinde Nisan ve Mayıs’ta azalırken Haziran’da canlanan tüketimle beraber KDV ve 
ÖTV’de artışlar olmuştur. Bununla beraber tüketimi canlandırmak amacıyla kamu bankaları 
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cazip konut ve otomobil kredileri sunmuştur. Grafik 13’te vergi gelirleri ve toplam gelirlerin 
gelişimi yıllar itibarıyla yapılmıştır. 2020 yılında toplam gelirler bir önceki yıla göre % 17 
oranında artarak 1028 Trilyon TL, 2021 yılında da % 36 artarak 1402 Trilyon TL olmuştur. 
Vergi gelirleri de 2020 yılında bir önceki yıla göre % 23 aratarak 833 Trilyon TL, 2021 
yılında da % 39 oranında artarak toplam 1164 Trilyon TL olmuştur. 

Grafik 14: Toplam Gelirler ve Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2020 yılında toplam gelirlerin GSYİH içindeki payı bir önceki yıla göre % 7,1 oranında 
azalarak % 67; 2021 yılında da % 10 oranında azalarak % 60 olmuştur. Vergi gelirlerinin 
GSYİH’daki payı 2020 yılı bir önceki yıla göre % 7,4 oranında azalarak % 54; 2021 yılında 
% 1,8 oranında azalarak % 50 olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 15: 2006-2009 Yıllar Arasında Kamu Harcamaları Gelişimi 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

IMF (2021) hesaplamalarına göre Sağlık Bakanlığı’nın pandemi için ek harcaması; Covid-19 
tedavisi (1,4 milyar TL), yeni hastaneler (5 milyar TL) ve sağlık görevlileri için performans 
ödemesi (6 milyar TL) dâhil olmak üzere 14.2 milyar TL’dir. 2020 yılında Toplam Kamu 
Harcamaları bir önceki yıla göre % 20 oranında artış yaşanarak toplam 1203 Trilyon TL, 2021 
yılında da % 33 oranında artarak toplam 1603 Trilyon TL’ye ulaşmıştır (Grafik 15). IMF 
(2021) verilerine göre, sağlık harcamaları dışında ek harcamalar ve vazgeçilen gelirler Aralık 
2020 tarihi itibariyle 39,4 milyar TL olarak gösterilmiştir. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (2020) açıkladığı doğrudan gelir transferi olarak 
nitelendirilen ek harcamalar kapsamında; 1.500 TL’nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 
650 bin emeklinin aylığı 1.500 TL’ye yükseltilmiş, İhtiyaç sahibi 6.3 milyon haneye 1.000 TL 
nakdi yardım paketi devreye alınmış, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası doğrultusunda 
yaklaşık 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi yardım, Koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde 
çalışanlara yönelik kısa çalışma ödeneği, Bir işletme kısa vadeli çalışma ödeneği sisteminden 
çıkarsa üç ay boyunca işçi ve işveren sosyal güvenlik primlerini devletin karşılaması 
getirilmiştir. 
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Grafik 16: 2006-2009 Yıllar Arasında Kamu Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı % 

 
Kaynak: Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden Yararlanarak 
Hazırlanmıştır. 

2020 Yılında toplam harcamaların GSYİH içindeki payı bir önceki yıla göre % 4,9 oranında 
azalarak % 78,9’a, 2021 yılında ise % 12 oranında azalarak % 69,3’e gerilemiştir. 
 
 

SONUÇ 
Devletin ekonomiye müdahalesinin en başta gelen sebebi öncelikle ekonomik kamu düzenini 
ve buna bağlı olarak da genel kamu düzenini sağlamaktır. Bütün ülkelerde kamu kesimi 
mevcut olup, kamu kesiminin olmadığı bir ekonomiden bahsetmek mümkün değil. Bunun 
nedeni serbest piyasa ekonomisinin bazı alanlarda başarısız olması ve devletin ekonomiye 
müdahale etmesinin zorunluluğudur. Günümüzde kamu kesiminin üstlendiği önemli 
rollerinden biri piyasa aksaklıklarının giderilmesi olmuştur. 
Türkiye’nin 1994 ekonomik krizi sürecinde yeni bir İstikrar Programı yürürlüğe koymuştur. 
İstikrar Programı kapsamında akaryakıt tüketim vergisi, motorlu taşıtla vergisi ile harçların 
arttırılması olmuştur. Ekonomik istikrar kapsamında kamu harcamaları da artmıştır. Siyasi 
alanda meydana gelen bir tartışma sonucu Türkiye 2001 krizi ile karşı karşıya kalmıştır. IMF 
yetkileri krize karşı önlemlerin alınmasına vurgu yapmalarına rağmen hükümet bu önermeleri 
reddetmiş ve siyasal aktörlerin kendi aralarında uzlaşması halinde ekonomik dengelerin 
gerçekleşeceğine inanmıştır. ABD’de başlayan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan 2008 krizine 
karşı öncelikle para politikasına ağırlık verilmiştir. Olumlu sonuçlar alınamayınca vergi 
politikaları devreye sokularak ek önlemler alınmıştır. Bu çerçevede KDV ve ÖTV 
indirimlerine gidilmiş ve teşvik paketi hazırlanmıştır. Varlık Barışı ile vergi muafiyetleri ve 
indirimleri uygulanarak yurtdışındaki varlıkların yurtiçine getirilmesi sağlanmıştır. 
Türkiye Covid-19 salgın sürecinde diğer ülkelere nazaran hem ekonomi hem de salgın 
yönetimi konusunda çok başarılı politikalar uyguladığı ortadadır. Cumhurbaşkanı tarafından 
açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve daha sonra Biz Bize Yeteriz Türkiyem 
kampanyası bu başarının bir örneği olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Türkiye’nin son otuz 
yılda karşılaştığı kriz ve salgın gibi olağanüstü dönemlerde devletin müdahalesiyle aşıldığı 
söylenebilir. Ekonomiye müdahale şekli kamu harcamaları ve vergilerde ayarlamalar 
yapılarak tekrar dengenin oluştuğu aşikârdır. Yaklaşık yüz yıl geçmesine rağmen Keynesyen 
yaklaşımlarının kriz ve salgın dönemlerindeki önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. 
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ÖZET 
Bu çalışma ile ülkemizde yaşayan şahinlerin tedavi sonrasında salınım öncesi hematolojik 
parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kanatlı hekimliğinde hematolojik referans 
değerler özellikle rehabilitasyonu gerçekleştirilecek olan hayvanlarda sağlık durumunun 
belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de rehabilitasyon 
merkezlerine en sık getirilen yırtıcı kuş olması nedeniyle, şahin (Buteo sp.) türleri 
çalışılmıştır.  Çeşitli nedenler ile doğadan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan 
Hastanesine getirilen ve tedavi ve rehabilitasyonu sonrası klinik olarak sağlıklı olup doğaya 
tekrar döndürülebilecek olan 30 adet bayağı şahin (Buteo buteo) (9 genç, 21 erişkin) ve 20 
adet kızıl şahinden (Buteo rufinus) (6 genç, 14 erişkin) kan örnekleri alınmış ve hematolojik 
değerler i (hematokrit değer, eritrosit ve hemoglobin miktarı, ortalama eritrosit hacmi, 
ortalama bir eritrosit içerisindeki hemoglobin konsantrasyonu, ortalama hemoglobin 
konsantrasyonu, trombosit ve total lökosit miktarları ve formül lökosit değerleri saptanmıştır.  
parametreler arasında istatistiki farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak; çalışma Türkiye’de 
şahinlerde yapılan ilk hematolojik çalışma olup, kızıl şahinlere ait bugüne değin yayınlanmış 
ilk referans değerleri içermektedir. Bu çalışma ile ülkemizde yaşayan şahin türleri için 
referans değerleri olarak kabul edilebilecek veriler elde edilmiş, şahinlerin rehabilitasyonu 
konusunda doğaya salınma kriterleri belirlenmesinde kullanılabilir veriler ortaya koyulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Şahin, Buteo spp, hematoloji 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
The term “raptor” is an umbrella term used for birds of prey and is derived from the word 
“rapere” in Latin, meaning “to seize”. There are two orders comprising these birds: 
Falconiformes and Strigiformes. Buzzards, also called as “hawks” in North America, belong 
to the Accipitridae family in the Falconiformes order and they comprise a large percent of the 
raptor population in Turkiye (Johnsgard, 1990; Demirsoy, 1992). 
Raptors can usually be seen in wildlife areas and they are often used as biomarkers for the 
assessment of environmental conditions. The cause of decreasing raptor population during the 
midst of 20th century has been found to be due to environmental contaminants such as 
dichlorodiphenyl-trichloroethane, dieldrin, and polychlorinated biphenyls, acting as a warning 
to the potential carcinogenic effects of pesticides. Currently, the most significant causes of the 
morbidity and mortality of raptors are associated with human activity including buildings, 
high tension lines, motor vehicles, and firearms, in addition to the environmental issues 
related to the increasing human population (Blus et al., 1996; O’Hara & Rice, 1996). 
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The main target in rehabilitation of raptors is to release them back to wild. There are 
references providing physiologic and psychologic statuses of raptors before release (Chaplin 
& Mueller, 1993). In determining the release criteria, the health status and condition of the 
bird including normal bilateral vision, normal psychology, healthy feathers, complete wing 
and leg function, adequate hunting and survival skills, proper place and time of release, are 
essential. Another important factor to be considered while treating raptors is their 
conservation status. Captive breeding and/or training programs may be another option for 
endangered species (Deem, 1999).     
Raptors may conceal their clinical symptoms until the advanced stages of the disease, 
therefore, knowing standard hematologic parameters, particularly in subclinical diseases, is of 
profound importance in determining the pre-release health status of the animal (Chaplin & 
Mueller, 1993; Ferrer et al., 1987). Hematologic and biochemical parameters may be 
useful both in pre-release and prognostic assessment of birds. The health status of raptor 
populations may be monitored in the same way. Moreover, hematologic and biochemical data 
can also be helpful in determining pathologies such as immune suppression which may be 
associated with nutritional status, mode of food procurement, and various stress factors 
(Vanwyk et al., 1998; Cooper, 2002). 
Reference hematologic parameters have been published for many raptors including peregrine 
falcon (Falco peregrinus) (Lanzarot et al., 2001; Lierz, 2003; Parga et al., 2001), gyrfalcon 
(Falco rusticolus) (Lierz, 2003; Samour et al., 2005), sharp-shinned hawk (Accipiter striatus) 
(Phalen et al., 1995; Powers et al., 1994), Cooper’s hawk (Accipiter cooperii) (Phalen et al., 
1995; Boal et al., 1998), bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) (Miller et al., 2001; 
Bowerman et al., 2000; Joseph, 1999), golden eagle (Aquila chrysaetos) (Ivins et al., 1986), 
red-tailed hawk (Buteo jamaicensis) (Rehder et al., 1982; Stein et al., 1998), Harris’ hawk 
(Parabuteo unicinctus) (Parga et al., 2001), Swainson’s hawk (Buteo swainsoni) (Sarasola et 
al., 2004), barn owl (Tyto alba) (Ferrer et al., 1987; Joseph, 1999), and great horned owl 
(Bubo virginianus) (Joseph, 1999). Although there are studies performed in Turkiye on hawks 
(Gültiken et al., 2010; Dik et al.,2015), no study has been conducted on their hematologic 
data. 
Despite several studies, the clinical application of hematologic data is limited in may raptors 
due to absence of reference values (Redig, 1978) and only a small number of parameters and 
individuals have been tested in raptors (Cooper, 1972; Elliot et al., 1974; Ivins et al., 1986; 
Hernandez et al., 1990; Spagnolo et al., 2006; Junghanns, 2007; Russell, 2010).    
The aim of this study is to determine the pre-release hematologic values of buzzards in wild. 
Although the data collected in this study needs further verification before being recognized as 
reference values, they should be useful in the diagnostic and rehabilitation processes 
performed by clinical veterinarians.   
 
MATERIAL AND METHOD 
The study material was comprised of common and long-legged buzzards brought to the Exotic 
and Wild Animals Clinic, Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, 
Bursa Uludag University due to being injured and/or sick. Our study group consisted of 50 
hawks, 30 common buzzards (Buteo buteo) (9 young and 21 adult) and 20 long-legged 
buzzards (Common buzzard) (6 young and 14 adult). 
Following the treatment, the birds, brought to our clinic in February or March received 6-
weeks of flying exercises and blood samples were taken before release. 
Blood samples were collected via medial metatarsal vein. Heparinized blood was used for 
hematologic analyses. A total of 1-1.5 ml blood was put into a tube. The blood samples were 
collected between 11.00-12.30 in order to eliminate diurnal fluctuations (Hernandez et al., 
1990).        
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CBC included hematocrit (PCV), red blood cell (RBC) count, hemoglobin (Hb), mean 
corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), mean 
corpuscular hemoglobin (MCH), platelet (PLT) count, white blood cell (WBC) count, and  
WBC differentiation. 
Red blood cell count was performed applying standard cell count method (Dane, 1996; 
Junghanns, 2007). PCV was evaluated by centrifuging the glass blood sample tube at 10.000 
rpm for 5 minutes Dane, 1996). Hemoglobin was assessed via Sahli method Dane, 1996). Red 
blood cell indices were measured using the PCV, hemoglobin, and total red blood cell counts 
(Junghanns, 2007 ).      
The smear prepared for total leukocyte count was stained with Hemacolor (Diff Quick). The 
stained smear was air dried and examined under light microscopy (x100) using immersion oil. 
The number of leukocytes was counted in 10 randomly chosen areas and the mean value of 
them was multiplied by 2.000 Gaunt, 1995). The resulting value was deemed as the number of 
leukocytes in 1 μl blood. Leukocyte differentiation was measured by counting 100 leukocytes 
and calculating the distribution of heterophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and 
basophils in the blood smear via generating percentage values (Newman & White, 1997). 
Platelet count was performed by multiplying the number of platelets determined in 10 areas 
and multiplying them with 15.000 to determine platelet count per 1 μl blood.      
Independent samples t-test was employed to compare the hematologic parameters between 
young and adult groups. P≤0.05 was recognized as statistically significant. Statistical analyses 
were performed with SigmaPlot (Systat Software, Inc) for Windows. 
The study was approved by the Bursa Uludag University Committee of Animal 
Experimentation (2012-01/08). 
 
RESULTS 
The hematologic parameters of common buzzard in our study (n=30) are shown in mean, 
standard deviation (SD), minimum and maximum values in Table 1. Moreover, Table 2 
compares the same parameters between young and adult common buzzards. No statistically 
significant difference was found with regard to WBC, WBC differental (heterophils, 
lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils), RBC, Hb, PCV, MCH, MCHC, and 
PLT values 
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Table 1. Mean, standard deviation (SD), minimum and maximum values of hematologic 
parameters of common buzzards 
Tablo 1. Bayağı şahinlere ait hematolojik parametrelerin ortalama, standart hataları, minimum 
ve maksimum değerleri 

Parameters n Mean±Sd Minimum-Maximum 
WBC (109/L) 30 7.45 ± 2.91 3.80- 13.60 
Heterophil(%) 30 63.80±12.10 32.00 – 82.00 
Lymphocyte (%) 30 28.83±11.43 14,00 – 62,00 
Monocyte (%) 30 2.40±1.10 0.00 – 4.00 
Eosinophil(%) 30 1.60±0.90 1.00 – 3.00 
Basophil(%) 30 1.30±0.60 0.00 – 3.00 
Heterophil (109/L) 30 4.82±2.27 2.04 – 8.84 
Lymphocyte 
(109/L) 

30 2.06±1.01 0.76 – 4.48 

Monocyte (109/L) 30 0.17±0.08 0.04 – 0.31 
Eosinophil (109/L) 30 0.12±0.08 0.04 – 0.33 
Basophil(109/L) 30 0.10±0.06 0.03 – 0.33 
RBC (1012/L) 30 2.69±0.51 1.86 – 3.84 
Hb (g/dl) 30 10.13±1.23 8.00 – 12.00 
PCV (%) 30 32.28±5.85 20.00 – 41.00 
MCV (fL) 30 133.68±17.47 109.67 – 162.69 
MCH (pg) 30 41.63±8.76 25.52 – 53.76 
MCHC (g/dL) 30 32.80±5.86 25.00 – 46.52 
PLT (109/L) 30 26.58±5.14 18.60 – 38.40 
 
Table 2. Comparison of hematologic parameters between young and adult common buzzards 
Tablo 2. Hematolojik parametrelerin genç ve erişkin bayağı şahinlerde karşılaştırılması 

Parameters Young (n=9) 
Mean±Sd 

Adult (n=21) 
Mean±Sd 

P Value 

WBC (109/L) 8.05 ± 2.51 7.75 ± 3.49 P = 0.829 
Heterophil (%) 62.80±10.00 64.30±13.20 P = 0.782 
Lymphocyte (%) 26.80±9.20 29.80±12.50 P = 0.565 
Monocyte (%) 3.00±1.20 2.10±1.00 P = 0.198 
Eosinophil (%) 2.10±1.40 1.90±0.90 P = 0.684 
Basophil (%) 1.40±0.70 1.30±0.60 P = 0.779 
Heterophil (109/L) 5.00±1.58 4.45±2.75 P = 0.607 
Lymphocyte (109/L) 2.19±1.24 1.99±0.92 P = 0.666 
Monocyte (109/L) 0.22±0.09 0.15±0.07 P = 0.120 
Eosinophil (109/L) 0.16±0.11 0.15±0.11 P = 0.846 
Basophil(109/L) 0.12±0.10 0.08±0.02 P = 0.255 
RBC (1012/L) 2.48±0.36 2.94±0.59 P = 0.058 
Hb (g/dL) 10.18±1.23 10.03±1.32 P = 0.794 
PCV (%) 32.33±7.13 33.37±2.06 P = 0.695 
MCV (fL) 114.95±41.21 127.34±16.55 P = 0.496 
MCH (pg) 44.98±6.93 36.86±9.36 P = 0.057 
MCHC (g/dL) 34.18±6.59 30.64±4.02 P = 0.223 
PLT (109/L) 29.48±5.92 24.87±3.62 P = 0.058 
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The hematologic parameters of long-legged buzzards in our study (n=20) are shown in mean, 
standard deviation (SD), minimum and maximum values in Table 3. Moreover, Table 4 
compares the same parameters between young and adult long-legged buzzards. No 
statistically significant difference was found with regard to WBC, WBC differential 
(heterophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils), RBC, Hb, PCV, MCV, 
MCH, MCHC, and PLT values. 
 
Table 3. Mean, standard deviation (SD), minimum and maximum values of hematologic 
parameters of long-legged buzzards 
Tablo 3. Kızıl şahinlere ait hematolojik parametrelerin ortalama, standart hataları, minimum 
ve maksimum değerleri 

Parameters n Mean±Sd Minimum-Maximum 
WBC (109/L) 20 7.23±2.48 3.20- 10.60 
Heterophil (%) 20 59.10±10.10 48.00 – 79.00 
Lymphocyte (%) 20 33.00±9.40 17.00 – 44.00 
Monocyte (%) 20 2.40±1.00 0.00 – 4.00 
Eosinophil (%) 20 1.80±0.80 1.00 – 3.00 
Basophil (%) 20 1.50±0.50 1.00 – 2.00 
Heterophil (109/L) 20 4.30±1.58 1.53 – 6.47 
Lymphocyte 
(109/L) 

20 2.34±1.02 1.35 – 4.24 

Monocyte (109/L) 20 0.15±0.05 0.08 – 0.25 
Eosinophil (109/L) 20 0.13±0.09 0.03 – 0.31 
Basophil (109/L) 20 0.10±0.04 0.05 – 0.21 
RBC (1012/L) 20 2.83±0.63 1.02 – 3.27 
Hb (g/dL) 20 11.01±1.72 8.60 – 13.40 
PCV (%) 20 36.12±7.54 25.00 – 48.00 
MCV (fL) 20 117.83±26.28 76.92 – 144.57 
MCH (pg) 20 35.36±7.05 28.80 – 48.99 
MCHC (g/dL) 20 31.43±8.28 20.68 – 42.40 
PLT (109/L) 20 35.25±11.68 24.90 – 63.00 
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Table 4. Comparison of hematologic parameters between young and adult long-legged 
buzzards 
Tablo 4. Hematolojik parametrelerin genç ve erişkin kızıl şahinlerde karşılaştırılması 

Parameters Young (n=6) 
Mean±Sd 

Adult(n=14) 
Mean±Sd 

P Value 

WBC (109/L) 7.26±2.91 7.22±2.52 P = 0.982 
Heterophil (%) 65.00±10.00 56.90±.,90 P = 0.263 
Lymphocyte (%)          29.60±9.00 3.,30±9.80 P = 0.497 
Monocyte (%) 3.00±1.40 2.30±1.00 P = 0.447 
Eosinophil (%) 2.00±1.70 1.50±0.54 P = 0.516 
Basophil(%) 1.60±0.57 1.50±0.53 P = 0.662 
Heterophil (109/L) 4.57±1.22 4.20±1.76 P = 0.752 
Lymphocyte (109/L) 2.32±1.65 2.34±0.84 P = 0.973 
Monocyte (109/L) 0.16±0.06 0.15±0.05 P = 0.752 
Eosinophil (109/L) 0.15±0.15 0.08±0.06 P = 0.342 
Basophil (109/L) 0.12±0.08 0.10±0.03 P = 0.441 
RBC (1012/L) 3.12±0.020 2.72±0.73 P = 0.380 
Hb (g/dl) 11.50±2.19 10.65±1.51 P = 0.567 
PCV (%) 41.66±7.76           32.80±5.71 P = 0.110 
MCV (fL) 125.64±17.45 111.97±32.74 P = 0.546 
MCH (pg) 34.66±5.17           35.89±8.99 P = 0.843 
MCHC (g/dL) 28.31±7.84 33.77±8.90 P = 0.438 
PLT (109/L) 31.26±0.20 27.24±7.30 P = 0.380 
 
No statistically significant difference was found between parameters of common and long-
legged buzzards. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
To our knowledge, there is no data on the hematologic parameters of long-legged buzzard in 
the literature. In this study, we compared the hematologic data obtained from long-legged and 
common buzzards with those reported in reference studies (Hawkey & Samour, 1988; 
Hernandez et al., 1990; Spagnolo et al., 2006) and in studies focusing on hematologic data of 
Buteo genus (Smith & Bush, 1978; Cooper, 2002). 
The calculation of RBC indices based on total RBC count, PCV, and hemoglobin value 
demonstrated RBC, PCV and Hb values consistent with those reported in the literature (Smith 
& Bush, 1978; Hawkey & Samour, 1988; Hernandez et al., 1990; Spagnolo et al., 2006); 
Cooper, 2002). 
RBC count is affected by various factors such as gender, age, and altitude (Campbell & Dein, 
1984; Amand, 1985; Dujovic et al., 2005; Hernandez & Margalida, 2010; Campbell, 2012). 
The RBC count in the present study did not show a wide range (1.86 – 3.84, 1012/L), 
reflecting no environmental effect. This was associated with the event that all birds were kept 
under same housing and feeding conditions. There was no significant difference with regard 
to RBC count between the two species and between the birds of the same species from 
different ages. This homogeneity was also associated with the fact that the entire study 
material was housed and fed under the same conditions. 
Red blood cell indices (MCV, MCH and MCHC) are calculated using CBC as well as PCV 
and hemoglobin values. Therefore, the accuracy of these values is closely related to the 
accuracy of the red blood cell indices (Amand, 1985). Previous studies have produced the 
following MCH values: 65.90±15.40 pg (46,00-105.60) (Dane, 1996), 48.30±10.20 pg 
(Hernandez et al., 1990), and 53.80 pg (48.80 – 57.50) (Hawkey & Samour, 1988). While the 
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MCH value in the present study was considerably lower then one of these studies (Hawkey & 
Samour, 1988), it was mildly lower than the results of the other two studies. These differences 
may be associated with different methods used by these studies. 
Various methods have been described for measuring total WBC count in avians (Campbell & 
Dein, 1984; Amand, 1985; Hernandez & Margalida, 2010; Campbell, 2012). In this study, all 
the counts were performed by the same person using the same method in order to minimize 
errors during total WBC count. 
Total leukocyte counts were consistent with those reported in the past studies (Hernandez et 
al., 1990; Powers et al., 1994; Boal et al., 1998; Campbell & Dein, 1984; Amand, 1985; 
Dujovic et al., 2005; Hernandez & Margalida, 2010; Campbell, 2012). Moreover, blood smear 
revealed heterophil, lymphocyte, eosinophil, monocyte, and basophil values consistent with 
those noted in the literature (Hernandez et al., 1990; Powers et al., 1994; Boal et al., 1998; 
Dujovic et al., 2005; Hernandez & Margalida, 2010; Campbell, 2012). The absence of 
immature heterophils in healthy hawks indicates that their presence, also called as left shift, 
may be recognized as an indicator of a pathology reflecting the peripheral consumption of 
heterophils (Schalm et al., 1975). 
In avians, although thrombocytosis and thrombocytopenia are rarely seen, platelet count is a 
useful clinical parameter. Thrombocytopenia in avian species may be associated with severe 
septicaemia in thrombocytopenia (Powers, 2000) or intravascular coagulation. On the other 
hand, thrombocytosis shows the response process to thrombocytopenia [45]. The thrombocyte 
values in our study were consistent with those found in common buzzard and other birds of 
prey in the literature (Powers, 2000; Campbell, 1995), while healthy birds were found to have 
thrombocyte values within normal range. 
In conclusion, the data we obtained on common and long-legged buzzard contributes to the 
standardization of the normal hematologic ranges in the Buteo genus. Further studies 
including higher number of birds are required to fine tune the normal hematologic ranges and 
reveal more correlations. Moreover, revealing changes in hematologic values during a certain 
disease should contribute to the overall diagnostic process. 
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ÖZET  
Kent yalnızca yaşanan bir mekân değil, aynı zamanda, insanları etkileyen ve onlardan 
etkilenen toplumsal, kültürel ve ekonomik bileşenleri içeren bir bütündür. Kentlerin en önemli 
özelliklerinden biri de çok sayıda ve homojen olmayan nüfusun yaşadığı alanlar olmasıdır. Bir 
yerleşim yerinin, çeşitli faktörlerin etkisiyle kent olma özelliği kazanmaya başlaması da 
kentleşme sürecini ifade etmektedir. Dolayısıyla kentleşme bir toplumsal değişim süreci 
anlamına gelmektedir. Bu toplumsal değişme sürecinden kaynaklanan sosyal çatışmalar 
toplumsal yapılar arasındaki ahengi zedelemektedir. Yoğun nüfuslu alanlarda yaşamak 
zorunda kalmanın yol açtığı hızlı tempo ve karmaşık teknoloji gerilimi daha da artırmakta bu 
da toplumsal düzensizliğe neden olmaktadır. Bu durum toplumsal dayanışma duygusunun ve 
toplumsal denetimin zayıflaması anlamına gelmektedir. Hızlı değişme durumunda ya da 
karmaşıklaşmış olan sosyal süreç ve sosyal yapıda, insanlar çoğu kez anomi veya normsuzluk 
hallerinde yaşar. Bu durumda kent, suç olgusunun ortaya çıkmasının zemini haline dönüşür. 
Bu ve benzeri nedenlerden dolayı kentler tarih boyunca suç kavramı ile birlikte anılmıştır. 
Kentlerin yapısı gereği suça kaynaklık ettiği iddiaları çok eskilere dayanmaktadır. 
Günümüzde de kentler açısından bu durum değişmiş değildir. Heterojen ve kalabalık yapısı, 
sosyal kontrolün zayıf oluşu, zenginlik ve servetin kaynağı oluşu kentleri suç işlemek için 
cazip alanlar haline getirmektedir. Bu durumda kentlerdeki toplumsal anominin boyutlarını 
sınırlayarak suç olgusunun minimize edilmesi için sosyal bağların nasıl güçlendirilebileceği 
ve ne tür mekanizmalar üreterek bu sorunun aşılacağı önem kazanmaktadır. Sonuçta 
geleneksel değerlerin yeniden inşa edilmesi veya tahkim edilmesi değil kentsel değerlerin 
tıpkı geleneksel değerlerin toplumsal dayanışmayı sağlayan mekanizmalar ortaya koyması 
gibi yeni kurumlar üreterek toplumsal dayanışmayı güçlendirici kurumlar ihdas etmesi 
gerektiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kent, kentleşme, suç 

 

 

ABSTRACT  
A city is not only a living space, but also a whole containing social, cultural and economic 
factors that influence and affect people. One of the most important characteristics of cities is 
that they are areas with large heterogeneous populations. The process of urbanization is also 
represented by settlements beginning to become cities under the influence of various factors. 
Urbanization therefore implies a process of social change. The social conflicts that arise from 
this process of social change undermine the harmony between social structures. The fast pace 
and complex technology of having to live in densely populated areas creates tensions and 
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social chaos. This means a weakening of social solidarity and social control. In rapidly 
changing conditions and complex social processes and structures, people often live in a state 
of anomie and normlessness. In this case, the city becomes a scene of crime. For these and 
similar reasons, cities have been mentioned in the concept of crime throughout history. 
Claims that cities are sources of crime because of their structure date back to ancient times. 
Today, this situation has not changed with regard to cities. A heterogeneous and crowded 
structure, weak social controls, and a source of wealth and wealth make the city an attractive 
place to commit crime. In this case, the question is how social cohesion can be strengthened 
and what mechanisms can be created to overcome it in order to limit the dimension of social 
anomies in cities and minimize criminal phenomena becomes important. As a result, it can be 
said that traditional values should not be restructured or strengthened, but urban values should 
be used in the same way that they reveal the mechanisms by which traditional values provide 
social solidarity needs to create institutions that strengthen social solidarity by creating new 
institutions. 

Keywords: city, urbanization, crime 

 

 
KENTLEŞME ve SUÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 

GİRİŞ 
Suç ve kent kavramlarının birbirlerini çağrıştırmalarının nedenlerinden biri suç ve sapma 
davranışlarının en çok meydana geldiği yerlerin başında kentlerin olmasıdır (Güçlü & Akbaş, 
2016: 159-160). Kentler tarih boyunca suç kavramı ile birlikte anılmıştır. Kentlerin yapısı 
gereği suça kaynaklık ettiği iddiaları çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde de kentler 
açısından bu durum değişmiş değildir. Heterojen ve kalabalık yapısı, sosyal kontrolün zayıf 
oluşu, zenginlik ve servetin kaynağı oluşu kentleri suç işlemek için cazip alanlar haline 
getirmektedir (Karasu, 2012: 176). Dolayısıyla kentlerin ve kentleşme sürecinin suç olgusu 
açısından ele alınması toplumsal yaşamın devamı için çok önemli bir duruma işaret 
etmektedir. 

Kent yalnızca yaşanan bir mekân değil, aynı zamanda, insanları etkileyen, onlardan etkilenen 
toplumsal, kültürel ve ekonomik bileşenleri içeren bir bütündür (Karasu, 2008: 260). 
Dolayısıyla kentteki yaşamın kendine özgü bir yaşam biçimi olarak ayrıca ele alınması 
gerekir. 

Toplumsal değişme sürecinin bir yönünü ifade eden kentleşme son derece farklı ve hatta 
zaman zaman birbiriyle çatışan unsurların belirli bir merkez etrafında toplanarak girdiği 
etkileşim sonucu yaşanan, kültürel, ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişimi meydana 
getiren bir süreç (Gökulu, 2010: 214) olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan 
çatışma alanları suç olgusunun ortaya çıkışına zemin oluşturur. 

KENT, KENTLEŞME ve KENTLİLEŞME KAVRAMLARI 
Kent birçok açıdan ele alınarak tanımlanabilir. Kenti, “heterojen bireylerin nispeten büyük, 
yoğun ve kalıcı yerleşim yeri” olarak tanımlamak mümkündür. Bir diğer deyişle kent 
tanımlamasında nüfus büyüklüğünün yanında heterojenite ile yoğunluğa da önem 
verilmektedir. Dolayısıyla büyüklük, yoğunluk ve heterojenlik (Güçlü & Akbaş, 2016: 172) 
kentin en temel özellikleridir. 

Diğer yandan kent, kısaca, yakın çevresiyle birlikte, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri 
yönlerden anlam ifade eden, üzerinde çeşitli suretlerle artan nüfusu barındıran, bir yerleşim 
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merkezi olarak da tanımlanabilir (Derdiman, 2010: 51). Kentleşme ise genel olarak yaşanan 
bu değişim sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır (Gökulu, 2010: 213). 

Toplumsal bakımdan ayrı cinsten bireylerden oluşmuş oldukça geniş, yoğun nüfuslu ve 
sürekli bir yerleşme dizgesi olarak kent, ilişkilerde kişisel olmamak (anonimlik), toplumsal 
farklılaşmalara karşı hoşgörü, dikey ve yatay hareketlilik, dernekler içinde örgütlenme, 
davranışların dolaylı denetimi demektir. Park, Burgess, McKenzie ve birçokları kenti/şehri 
heterojen gruplardan meydana gelmiş bir cemiyet olarak kabul etmişlerdir (Yörükan, 2005: 
44-48). 

Tekeli’ye (2011: 16) göre kent “mekân ve zaman içindeki insan yerleşmesinin, belli özellikler 
taşıyan bir özel durumu” olarak tanımlanabilir. Kentleşme ise Tekeli’ye göre kentin belli bir 
yönde değişmesi olarak belirlenmesidir. Keleş (1980: 70-71) kentleşme olgusunun bir 
toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişmelerden doğduğuna işaret eder. Keleş’e 
göre kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 
bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, 
uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir 
nüfus birikimi sürecidir. Keleş aynı zamanda kentlileşmeyi kentleşmeden ayrı olan ve 
kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, 
değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci olarak 
tanımlamaktadır. 

KENTLEŞME ve ANOMİ 
Kent ve suç konusunda Durkheim tarafından ortaya atılan, Merton tarafından geliştirilen 
“anomi” teorisi en önemli sosyolojik teorilerden biridir.. Merton anomiyi, toplumsal yapı ile 
kültürel yapı arasındaki uyumsuzluk ve bunun neden olduğu “normal dışı” davranışlar olarak 
tanımlamaktadır Durkheim’e göre, birey hangi kuruma ve kurala uyacağını şaşırdığında, 
toplumla bütünleşmesi de zorlaşmaktadır (Karasu, 2012: 177). Toplum üyelerinin 
sosyalleşmesi kendiliğinden gerçekleşmez. Bireylerin yaşamları boyunca sosyalleşmeye 
aracılık eden veya sosyalleşmeyi kolaylaştıran birçok grup ve birim bulunur ki, bunlara 
sosyalleştirme birimleri veya faktörleri denilebilir. Aile, din, okul ve arkadaşlıklar geçmişten 
günümüze önemini koruyan sosyalleşme birimleridir. Bununla birlikte, iletişim 
teknolojilerindeki gelişme ve internetin yaygınlaşmasıyla sosyal paylaşım ağları da önemli bir 
sosyalleşme aracı haline gelmiştir (Güçlü & Akbaş, 2016: 182). 

Durkheim anomik durumu, toplumların mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya 
geçmeleriyle meydana gelen farklılıklar olarak görmektedir (Güçlü & Akbaş, 2016: 47). 
Köyden kentte göç ederek kente gelen birey içinde yaşadığı kentte değişen toplumsal kurallar 
ve kurumlar karşısında anomi yaşayacaktır. Bu bocalamanın sonucunda birey toplumdan 
dışlanabilir, bu durum, dışlanan bireyin içinde saklı bulunan, o ana kadar dışa vurulmamış 
şiddet ve suç isteğini ortaya çıkarabilir (Karasu, 2012: 177). 

Sosyal değişmeden kaynaklanan -ki kentleşme aynı zamanda bir toplumsal değişme sürecini 
ifade etmektedir- sosyal çatışmalar sosyal sistemlerin ahengini zedelemektedir. Bu 
zedelenmiş noktalarda bulunan sosyal gruplarda yaşayan şahıslar, sapma davranışlar içine 
girmektedirler. Kırdan şehre göçen insanların alaka ve hünerleri genelde şehir hayatı ile 
bağdaşamamaktadır. Şehrin kenar semtlerine yerleşen bu insanların yaşamak mecburiyetinde 
kaldıkları, önceki hayat tarzlarına göre daha hareketli olan bu yeni hayat şekli, aile fertleri 
arasında kopmalara zemin hazırlar. Çocuklar yeni çevrenin tahsil ve terbiyesi içinde 
yetişmeye buraların okullarındaki değer hükümlerine göre hareket etmeye başlamış ve 
ailelerinin bağlı bulunduğu kültür kalıplarından sapmışlardır. Böylece gençler aile 
büyüklerinin birçok değerlerini tanımamaya, reddetmeye başlamışlardır. Ailenin genç kuşağı 
ile yaşlı kuşağı arasında çatışmalar baş göstermiştir (Korkmaz, 1991: 69). 
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Hızlı değişme durumunda ya da karmaşıklaşmış olan sosyal süreç ve sosyal yapıda, insanlar 
çoğu kez anomi veya normsuzluk hallerinde yaşar. Anomik fert toplumdan kopar, en uçta olur 
ve toplumun istemediği bir biçimde yaşar. Yaşantısı diğer sapma faaliyetler veya intiharla 
sonuçlanabilir (Korkmaz, 1991: 70). 

Durkheim, anomi kuramını açıklarken, kente yeni gelenlerin hangi kurallara uymaları 
gerektiği konusunda bocaladığını, bu bocalamanın bireyi anomiye, başka bir deyişle, 
kuralsızlığa ittiğini söyler. Kentte yeni gelenlerde içine kapanma, geleneklerde zayıflama, 
bireysel ve ailevi sorunlarda artış görülür. Kırdan kente göçle birlikte, göçmenler arasında; 
ekonomik sorunların arttığı, uyum sorunları yaşadığı ve bu sorunun toplumsal denetim 
mekanizmalarını zayıflattığı, bunalım, depresyon ve köksüzlük gibi duyguların ortaya çıktığı 
gözlenmiştir (Karasu, 2008: 274-276). 

Kent, içerisinde farklılıklar bulundururken, aynı zamanda bu farklılıkları bütünleştiren bir 
kozmopolitliği de sağlamaktadır. Bu bağlamda, 21. yüzyıl kentleri heterojendir. Ancak bu 
heterojenlik mekânsal bölgelerin sınıflara göre ayrılmasıyla içlerinde homojen bölgeler 
oluşturmaktadır. Bu ayrımlaşma, kente göç edip de tutunamayanların sosyal çözülme 
yaşamasına neden olmaktadır (Onur, 2015: 152). 

Birey, içinde yer aldığı kentle, toplumla bütünleşemediği, kentteki işbölümüne dâhil olmadığı 
sürece, toplumsal bütünleşme dışında yeni arayışlar içine girebilecektir (Karasu, 2008: 261). 
Başarısız sosyalleşmede karşılaşılan olumsuz neticelerinden birisi suç üreten ve insanları suça 
sürükleyen bir özellik taşımasıdır (Güçlü & Akbaş, 2016: 182-183). Kente yeni gelen 
kimseler, bütünleşemedikleri, yeterince gelir ve barınma imkânlarına sahip olamadıkları kente 
giderek yabancılaşmaktadır. Ortaya çıkan tatminsizlik ve umutsuzluk suç ve şiddete, siyasal 
eylemlere kaynaklık etmektedir (Karasu, 2012: 185). 

Kentleşme süreci ekonomik krizler, işsizlik, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, hizmet 
yetersizliği, eğitim eksikliği, yabancılaşma ve gelir adaletsizliğinin büyümesi gibi ciddi 
sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle kentleşme süreci suçu artırma, çeşitlendirme ve 
yaygınlaştırma suretiyle kent yaşamını olumsuz olarak etkilemekte ve kentliler üzerinde 
önemli derecede kaygılara neden olmaktadır (Güçlü & Akbaş, 2016: 159). Diğer yandan 
kentleşmenin sağlıksız oluşu ve küreselleşmenin kentler üzerinde neden olduğu olumlu ve 
olumsuz etkiler gibi kentsel dinamiklerin de suç üzerinde kaçınılmaz etkileri bulunmaktadır. 
(Karasu, 2008: 257). 

KENTLEŞME VE SUÇ OLGUSU 
Kentte yaşayan, toplumsallaşma sürecine kentte dâhil olan özellikle genç bireyler bir çelişki 
ile karşı karşıyadır. Bu çelişki geleneksel yaşamın değerleri ile giderek egemenliğini artıran 
kente ait yeni değerlerdir (Karasu, 2012: 176). Geleneksel değerler kentte yer alan dini 
kurumlar, aile, sosyal grupların baskısı altında bireye dikta ettirilir. Yaratılan bu baskının 
amacı bireye topluma has değerleri öğretmektir. Diğer taraftan, kentin değişen ortamında 
birey daha çok okul, polis teşkilatı, arkadaş grubu vb. ikincil grupların etkisi ve denetimi 
altına girer. Kentin yeni ve cazip değerlerinin etkisi giderek artmaktadır. Çünkü birincil 
gruplar (aile, dini kurumlar, akrabalık) kentin cazibesi karşısında yeterince etkin 
olamamaktadır. İşte suç, davranış bozuklukları bireyin bu iki değer sistemi içinde ne 
yapacağını bilememesi, değerler arasında yaşadığı çelişkiden kaynaklanmaktadır (Karasu, 
2012: 176). 

Kalabalık bir yerde yaşayan insanların çok sık hareket etmeleri türlü anlaşmazlıkların 
çıkmasına ve bireylerin sinirli olmasına yol açabilir. Yoğun nüfuslu alanlarda yaşamak 
zorunda kalmanın yol açtığı hızlı tempo ve karmaşık teknoloji bu tür kişisel öfkelerden 
kaynaklanan gerilimi daha da artırır (Karasu, 2008: 272). Castells’in dediği gibi, teknolojik 
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ilerleme, kentsel gelişmeye ve nüfusun yoğunlaşmasına, artan nüfus yoğunluğu ise toplumsal 
düzensizliğe neden olmaktadır (aktaran Karasu, 2008: 273). Nüfus yoğunluğunun suçu artırıcı 
bir etkisi olduğu; başka bir deyişle, nüfusu yoğun kentlerde daha çok suç işlendiği 
görülmektedir (Karasu, 2008: 274). 

Hızlı kentleşme ve hızlı nüfus artışı beraberinde bazı taleplerin daha da yoğunlaşmasını 
getirmekte, öte yandan kapasitenin yetersizliği sorununu ağırlaştırmaktadır (Derdiman, 2010: 
57). İşsizlik, göç ve yoksulluk gibi sebeplerle hızla sokağa itilen çocuklar da suç makinesi 
haline gelebilmektedirler. Suçların kentlerde artış göstermesi ya da kentlere özgü suçlar haline 
gelmesinde önemli ayırıcı vasıflardan birisi, kentlerde yakın ilişkilerin bozulması ve bu 
anlamda kent sakinlerinin birbirlerinden uzak yaşamalarıdır (Derdiman, 2010: 59).  

Dolayısıyla kentleşme, neredeyse, suçların artmasının nedenlerinden biri olarak görülebilir. 
Kentlere göç, ekonomik sorunlar, işsizlik, çarpık kentleşme ve yapılaşma, kentlerde 
saklanabilme ümidinin fazlalığı hep suç işleme sebepleri arasında yer almaktadırlar. Kentte 
genellikle tanınmama avantajı ve saklanabilme ümidi ile mala karşı suçlar daha fazla 
işlenmekte, bazen kentin sorunlarının oluşturduğu stres gibi sebeplerle işlenen adam öldürme 
gibi suçlarla da karşılaşılmaktadır (Derdiman, 2010: 68).  Suçlular yakalanma riski daha az 
olan ve toplumsal kontrolün daha zayıf olduğu, üstelik de iş yerlerinin yoğun olduğu kent 
merkezlerinde daha rahat suç işleyebilmektedir (Gökulu, 2010: 216). 

Kentte suçla mücadele “resmi ve resmi olmayan sosyal kontrol araçları” ile yapılmaktadır 
(Derdiman, 2010: 63). Suç, hukuk kurallarının toplum için zararlı ve tehlikeli görerek 
yasakladığı ve cezai yaptırıma bağladığı eylem olarak tanımlanır (Ayhan & Çubukçu, 2007: 
31) ve teorik olarak sağlıklı sosyalleşmenin olmadığı toplumlarda sosyal düzensizlik ve suçun 
arttığı söylenebilir (Güçlü & Akbaş, 2016: 179).  

Suçla çok yönlü ve kapsamlı mücadele anlamında daha “suç-öncesi tepki niteliğinde” 
yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu açıdan bakıldığında suçların önlenmesi ya da yeni suçların 
aydınlatılması olgusu, “toplumsallaşma” ile yakından ilgilidir. Toplumsallaşma, toplum 
kültürünün öğrenilmesi ve benimsenmesi sürecidir. Suçla mücadele açısından 
toplumsallaşma, toplumsal bütünleşme sağlar; toplumdaki bireylerin birbirleriyle diyalog 
ve işbirliği oluşturur (Derdiman, 2010: 64). Toplumsallaşmada komşuluk ilişkileri de en az 
diğer etkenler kadar önemli bir yer tutar. Suçla mücadeleye katkısı açısından kentleşme; 
toplumda, özel ve gizli alan dışında, bireyler arasında yaşam biçimi haline getirilecek bir 
diyalog kurulmasıdır. Bu bakımdan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Yoksulların suça yönelmesinin sebeplerinden birisi olarak kentliler tarafından 
dışlanmaları gösterilmektedir. Kentlilerin yoksullara karşı dışlayıcı tutumlarının, yoksullarda 
şiddete dönüşen öfke, isyan ve acımasızlık gibi haleti ruhiye meydana getirdiği görülmektedir 
(Derdiman, 2010: 65).  

Suçla mücadele için öngörülen “suç-öncesi tepki polisliği” projesi, suçlar işlenmeden önce 
çok yönlü çalışmalar yoluyla suçları önlemeyi ifade etmektedir (Derdiman, 2010: 63). 
Meydana gelmiş bir suç için sadece aydınlatıcı polisiye çabaları içeren “suç-sonrası 
tepki polisliği”nden daha geniş anlam ifade eden suç-öncesi tepki polisliği ile 
ilgilendirilebilecek “toplum destekli polislik” denilen yeni anlayış, birçok ülkede suçla 
mücadeleye toplumun katılması şeklinde kabul görmeye ve uygulanmaya başlamıştır 
(Derdiman, 2010: 63). 

SONUÇ 
Sosyolojik açıdan kentlerde suç; bireylerin toplumsal normlara olan bağlılığının zayıflığı, 
sosyal çözülme, nüfus yoğunluğu, sosyal hareketlilik, sosyal kontrol mekanizmasının 
zayıflığı, kültürel heterojinite, anomik durumlar, yabancılaşma, suça uygun ortam ve fırsatlar, 
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sağlıksız kentleşme, aşırı bireyselleşme, bireylerin yüksek beklentilerinin karşılanmaması ve 
sosyal değişim gibi birçok değişken rol oynamaktadır (Güçlü & Akbaş, 2016: 162). 

Kent suç işlemek isteyenler için bazı avantajlar sunmaktadır. Kentin yoğunluğu, toplumun 
yardım hissini kaybetmiş olması, çalınan malın elden kolay çıkmasını sağlayacak alıcıların 
varlığı, saklanmanın kolay olması, ulaşım imkânlarının ucuzluğu ve kolaylığı, kentin 
birbirinden kopuk, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda tamamen ayrı bölgelerden oluşması 
bu avantajlardan bazılarıdır (Karasu, 2012: 179).  

Suç, birden çok faktörün etkisiyle ortaya çıkan bir olgudur. Sadece polisiye önlemler sorunun 
çözümüne yeterli katkıda bulunmayacaktır. Yapısal ve sosyolojik önlemlere ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Hem kent içinde hem de toplumsal kümeler arasında hoşgörüyü artıracak, 
önyargıların yumuşamasını sağlayacak anlayışlar geliştirilmeli, yeni iletişim kanalları, kente 
özgü bir başka deyişle organik topluma özgü toplumsallaşma mekanizmaları kurulması 
gerekmektedir.  

Bununla birlikte, sosyal devlet anlayışının hakim olduğu, çöküntü bölgelerine yönelik sosyal 
dışlanmanın ve fiziki yetersizliklerin ortadan kaldırıldığı bir yönetim anlayışı, suç oranlarını 
azaltacak ve kentleşmenin her zaman için suçu artıran bir kavram olarak algılanmasının önüne 
geçecektir (Gökulu, 2010: 224). 
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Abstract 

The study focused on the problems inhibiting mathematics education in primary schools in 
Kontagora, Niger State. Descriptive survey research design was adopted. Five research questions 
guided the study. The population of the study constitutes of all primary schools mathematic 
teachers from both public and private schools in the local government area. Purposive sampling 
technique was used to select two hundred respondents comprising of one hundred and forty 
mathematics teachers from public schools; and sixty mathematics teachers from private schools. 
A questionnaire titled problems inhibiting mathematics education questionnaire “PIMEQ” 
contains the question item to be answered using four (4) point Likert’s scale for data collection. 
The instrument was validated by experts in mathematics education from Federal College of 
Education, Kontagora and administrator in the Zonal Education office. The instrument was pilot 
tested with a reliability coefficient of 0.701 using Cronbach alpha (α=20). Data collected was 
analysed using descriptive statistics of frequency distribution table and mean response to answer 
the research questions. Results of the study indicated that mathematics phobia, lack of 
instructional materials, lack of mathematics laboratory, Language of instruction, poor teaching 
strategies, lack of relevant textbooks, over population, dilapidated classroom; and so on were 
problems inhibiting the teaching and learning mathematics in primary schools. It was 
recommended that adequate number of qualified teachers per refurbished classroom for students 
should be employed and encouraged to possess relevant mathematics textbook for the purpose of 
arousing interest; gaining knowledge, improve their academic activities. 

 

Keywords: Mathematics Education, Language, Classroom, Mathematics Textbook, and Primary 
Schools 
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Introduction 

Primary education is a level of education meant for children of 6-11+years is created to 

maximize access to quality education in all nooks and crannies of Nigeria with the aims of 

reducing and completely eliminating illiteracy where possible; and improving relevance, quality, 

efficiency and acquisition of literacy, numeracy, and others (Federal Republic of Nigeria, FRN, 

2004) to be acquired through public and private schools. The school owners are to provide the 

resources for the running of the activities in the schools. The resources in school are human, 

material and non-material such as light, airy, security, quiet place, furniture, equipment, 

curriculum materials, manipulative, textbooks, money, properties, goods, facilities; chalk, 

blackboard, chairs, benches, desks, teaching aids, playground, sanitary, workbook; buildings, any 

other materials within the school (Centre for Public Impact, 2017 and Momozoku, Audu, Niyi & 

Alabge, 2021).  

At present, primary education suffers from lack of resources, lack quality facilities and learning 

tools. The quality of education remains poor, classes are large, often in despair and overcrowded, 

dilapidated, lack of functional blackboard, inadequate light and space for users, no enough chairs 

and tables for both teachers and students use (Momozoku et al, 2021). In some schools 

classrooms, there were no chairs, benches nor desk to write on. In others some classes has no 

roof or roof caved in, cracked walls, some pupils’ seat on log of woods or mats were available. 

Still some pupils seat on the bare floor due to non-provision of classroom furniture. Further, the 

overcrowded class caused by lack of enough classrooms with students of mixed age and ability 

worsen the instructional delivery by teachers, since they cannot meet the demand of each student 

(Anigbo, 2016, Premium Time, 2018 and Takele et al, 2020). The absence of desks for pupils to 

write on affects their writing skills and general physical development (Wanjohi, n.d).  

Noise from outside the classroom alone will not allow pupils and teachers to hear word. Poor 

toilets facilities around the classrooms make it unconducive for learning as the odour/smell from 

it cause irritation during learning (Khajal, 2021). There are occasions where children are affected 

by stressful events. Pupils may be acting out of frustration, boredom, mental illness or a variety 

of other impulse and their actions may reflect aspects of their personal live as much as they do 

the classroom environment (Momozoku et al, 2021;The University of North Carolina, 2022) 

which can interfere with learning and may have long term effects on pupils. Teachers must be 
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able to help pupils who are victims of bullying, and family crisis and address them (Damiani, 

n.d; Resilient Educators, 2021). These observed lapses in the classroom environment may affect 

the learning of mathematics in the schools. 

Mathematics was introduced in the Nigeria school curriculum as parts of the instrument for 

achieving National Development (FRN, 2004). It was part of the core curriculum offered at all 

levels of education system. Mathematics as a school subject is to be taught by mathematics 

teachers with relevant experience and qualification.  

Teachers play the most important role in a child’s education. Teachers impart knowledge, create 

curriculum and inspires the child to have a curious and eager to learn. Jameel and Ali (2016) and 

Idowu (n.d) sees a strong teacher as an invaluable classroom asset as such rare available because 

of poor remuneration which led to the employment of unqualified teachers with low salary. 

Unqualified teachers cannot manage the process of teaching and learning in school effectively. 

They have poor teaching technique with low teaching qualification. They lack the competence to 

deliver quality teaching to their pupils and use teacher-centred technique instead of active 

teaching strategies (Takele, 2020, Darek, 2017 and Owan, 2012). Teachers to pupils’ ratio have 

risen far beyond the recommended maximum of 1:36. Teachers find it difficult or impossible to 

pay attention to all learners, especially the slow ones. In most schools, there is a wide spread 

failure with respect to teachers and teaching profession (Jameel and Ali, 2016; Idowu, 

n.d;Wanjohi, n.d). 

These types of teachers cannot motivate and arouse the learners’ interest using various teaching 

strategies and techniques. They are usually impatience and unprepared for their teaching. Most 

of them are not specialist in mathematics as such have poor knowledge of mathematics contents. 

Teaching materials is lacking (Okunola, 2020; Momozoku et al, 2021; Reed et al, 2009 and 

Opolot-Okurut, n.d). Teachers interact with students through daily instruction, which gives 

teachers the ability to directly impact student achievement. In addition, the failure of the public 

to recognize that teaching requires great skills and talent compounds the matter. 

The role of classroom mathematics teacher according to Momozoku et al (2021) is to manage the 

classroom in a manner that meets the individual needs of each pupil in the classroom. He is 

responsible for teaching the core curriculum literacy, mathematics and so forth. This includes 
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promoting learning and supplementing activities using varieties of teaching approaches and 

adapting instruction to include all pupils. These types of teachers are in short supply (Garcia, & 

Weiss, 2019). The teacher teaches the student the knowledge and skills they needed to participate 

in the classroom (Ukobizaba et al, 2020). 

Presently, primary pupil’s interest and academic achievement in mathematics is declining. 

Attitudes associated with mathematics appear to affect student’s performance in the subject. 

Where students consistently perform poorly, the implication is that adequate teaching and 

learning has not taken place in schools. In studies by Jameel and Ali (2016) and Oplot-Okurut 

(n.d) indicated pupils’ attitudes towards the learning of mathematics affect their learning and 

performances. Pupils’ refusal to participate during mathematics lesson is one of the factors, their 

failure to ask questions during and after lesson, lack of independent study, the fear of 

mathematics as a subject; and bullying by classmate (Mahapatra, 2020; Jameel and Ali, 2016; 

Nkode et al, 2018).  

Other reasons are lack of use of local language or mother tongue as medium of instruction, not 

knowing its future relevance to their live, no access to mathematics textbooks, gender issues, 

peer influence and distracting others during lesson (Barwell, n.d). Over population in the 

classroom, and low self-esteem, lack of proficiency in mathematics language, and so on (Mata, 

2012; Wahyuni, et al, 2020; Carey & Jacobson, 2020; Bermejo et al, 2021) 

Language enables pupils to play an active role in various subjects within and beyond the 

classroom. As pupils speak, write and represent, they also listen to, read and view the ideas and 

the experience of others. It helps pupils with good concentration and becoming multi-taskers and 

keeps the brain in good shape; and enhances their cognitive skills and memory (Kajal, 2019). 

Language of instruction and practices are critical to learning and improving learners reading 

outcomes. Learning is an interactive process, and any impediment to classroom interaction is 

necessarily a barrier to effective institution. Studies revealed that 40% of children do not have 

access to an education in language they understand and this negatively affecting their learning 

(Malone, 2016). The use of learners’ language in classroom promotes a smooth transition 

between home and school. It means learner get more involved in the learning process and speed 
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up the development of basic literacy and numeracy skills (FRN, 2004; Owan, 2012 and Kioki, 

2015). It also enables more flexibility, innovation and creativity in teacher preparation. 

In Nigeria, the language of instruction during mathematics lessons is English and almost all the 

children entering school do not understand English. For these learner using first language (FL) or 

mother tongue or local language in basic education leads to a better understanding of the content 

and to a more positive attitude towards schools (FRN,2004). The use of mother tongue or local 

language does much to maintain confidence and self-esteem of the learners because it is a signal 

that the classroom includes the learner using mother tongue/local language in the classroom 

helps the learner to feel included and accepted as part of the school community; they feel more 

confident and secure; they will be more focused and motivated if learning is built on prior 

knowledge of language experience such as local language or mother tongue (Kioki, 2015, Nkode 

et al; 2018; Wahyuni et al, 2020, Bermejo et al, 2021; www.betterbillingual.co.uk/2018) 

Usman et al (2022) view mother tongue as a powerful tool for mathematics education. They 

maintained that our culture is full of mathematical concepts, diagrams, shapes and so on which 

the learners are frequently relating with before coming to school. Teachers ability to utilize these 

opportunity of translating mathematical terminologies in English into local language/mother 

tongue will enable the learners to opportunity of learning mathematics. Carey and Jacobson 

maintained that mathematical learning started from home when we start to compare quantities, 

sizes, and shapes including knowing of numbers before getting to school using our mother 

tongue or local language. Fluency in it provides access to the whole world of mathematics. 

Wahyuni et al (2020) concluded that our mother tongue or first language give us certain 

advantages when it comes to grappling with mathematics and also impact on how we approach 

mathematical concepts, possibly by influencing how the problem-solving parts of the brain 

developed.   

Instruction in first language can yield significant benefits both to the individual and increases in 

learner-centered teaching strategies and assessment; improved education effectively due to lower 

dropout and repetition rates and so on. Teachers must ensure that instructional language used in 

classroom is what the learners needed to become strong mathematics problem solver. Teachers 

must be placed in schools and classrooms where they speak the same language as the students 

providing learners with instruction in a language they understand and use has the potential to 
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significantly improve students numeracy and reading outcomes which help them develop the 

literacy and numeracy skills they needed to achieved successfully in school and life (USAID 

Education links, 2021 and Usman et al, 2022) using relevant mathematics textbooks 

A textbook is a standardized collection of subject-matter/knowledge, concepts and principles that 

has to be taught to the students of a selected topic or course. It facilitates the teaching of new 

concepts and skills and maintains the knowledge already acquired and helps the correlation of 

the theoretical knowledge with the practical aspects of life (Vasu, 2018). 

Mathematics textbook provides insight to the teacher in selecting the problems to be worked out, 

the methods of teaching to be adopted and the teaching aids to be used. Most Mathematics 

textbooks are accompanied by teacher’s guide which provides them with supplemental teaching 

materials, ideas, and activities to be used throughout the academic year. It provide organized unit 

of work and lessons to cover in a topic in detail in chronological order, and direct the teacher on 

what to do and when to do it which give them more self-confidence while teaching. Most of the 

classroom uses a standard mathematics textbook series. A good mathematics textbook is clear, 

appealing and organized in a predictive way. It includes pictorial, illustrations, diagrams, 

exercises, homework, and so on to aid students in comprehension (Ham, 2018). The well-graded 

exercises provided after every topic in the textbook help the teacher in assigning suitable 

homework and assignment to the pupils’ that suit their intellectual capacity. Mathematics 

textbook saves a lot of time for the teachers as they need not to spend time to prepare problems 

and solutions as they are already available in the textbooks (Vasu, 2018, Adesulu, 2019). 

Mathematics textbooks help the pupils’ to relate what they are learning to life. It helps foster the 

right study attitude among students as it present definite and concrete details in intensive manner 

which could arouse the pupil’s interest and curiosity. It provides the pupils’ with materials for 

drill and practice and thus helps in fixing the mathematical principles and formulae in the 

learners. It encourages self-study and independents work among the students. It supplement 

classroom learning, helps in clearing doubts and misunderstanding relating to mathematical 

concepts, formulae and principles, and help in correcting the mistakes that occur while copying 

the formulae and problems from the blackboard (Vasu, 2018). 
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However, with these lofty uses of mathematics, teachers do reject a textbook approach to 

learning because the textbook insufficiently covers a topic. Teachers believed that some 

mathematics textbooks does not take care of pupils’ diversity nor allows teacher to plan hands-on 

activities, classroom discussion and open learning (TeacherVision, 2022; Patra & Sadasivan, 

2021). Available mathematics textbook series are gender bias; too costly to purchase; too many 

textbook per education level; teacher’s copy and student copy not available for usage during and 

after school respectively. A lack of textbook in teaching and learning could have a real impact on 

pupils’ education. Both teachers and pupils’ need to have textbook needed for their studies. Lack 

of mathematics textbook is detriment to pupils learning.  

Some textbooks may fail to arouse pupils’ interest. Pupils may find it difficult to understand the 

relevance of so much data to their personal life; the quality of material used; coloring; ability to 

draw learners attention; originality; title dominance; binding quality or durability when using it; 

the number of pages; weight of the textbook; price of the textbook; gender illustration 

(TeacherVision, 2022; Patra & Sadasivan, 2021; Adesulu, 2019; EDB, 2016 and the 

Conversation, 2015). 

Primary education in Nigeria is intended to lay basic foundation for mathematics education for 

teaming populace of pupils’ in schools to enable the nation produce the needed manpower in 

science, technology and engineering hoping for the expected beneficiaries to build the new 

Nigeria of our dream. Despite the lofty objective of primary education, it is dishearten that many 

inadequacies exist in the implementation of the policy establishing these school which in turn 

affects mathematics education.  

These inadequacies negatively influence the quality of mathematics education in primary schools 

thereby negatively affect development of self-learning, higher thinking order and problem-

solving capability among pupils. Therefore, this study is carried out to find problems inhibiting 

in mathematics education in primary schools in Kontagora education zone-Niger State 

Research Questions 

The following research questions guided the study: 

1.How does the classroom environment affect mathematics education? 

2.What are pupils’ behaviour that prevent them from learning mathematics? 

3.What teachers attitudes that prevents pupils from the learning of mathematics? 
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4.How mathematics textbooks do affects mathematics education? 

5.Why language of instruction does prevent pupils from learning mathematics? 

Method 

The study adopted a descriptive survey research method. The study was carried out in Kontagora 

educational zone of Niger state, Nigeria. The population of the study constituted of all primary 

schools mathematic teachers from both public and private schools in the zone. Purposive 

sampling technique was used to select two hundred respondents comprising of one hundred and 

forty mathematics teachers from public; and sixty mathematics teachers from private schools  

(public=140 and private=60). A structured questionnaire titled “Problems inhibiting mathematics 

Education Questionnaire-PIMEQ” with two sections was used for data collection. Section A 

considered demographic data while section B consists of five parts of statements to be responded 

to by the respondents. A four point Likert’s rating scale of strongly agree (SA=4), agree (A=3), 

disagree (D=2) and strongly disagree (SD=1) was used in measuring the response of the 

respondents. The questionnaire was constructed on the bases of research questions on four point 

ranking scale. The instrument was pilot tested with a reliability coefficient of 0.701 using 

Cronbach alpha (α=20). The instrument was administered through research assistants. Data 

collected was interpreted using descriptive statistics frequency distribution table and mean 

response. Frequency distribution table was used to describe the data in order to understand the 

differences on the responses made by respondents. A mean of 2.50 and above shows a positive 

response which is in agreement with the statement while a mean of below 2.50 shows a negative 

response of disagreement with the statement. Mean was use to answer the research questions. 
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Results 

The results of the study was presented in the tables and interpreted below: 

Research Question 1: How does the classroom environment affect mathematics education? 

Table 1: Mean responses on affect of classroom environment on mathematics education  
N Statement  SA A D SD  
1 Over population of pupils in the classroom affects their learning 59 83 40 18 2.94 
2 Lack of adequate number of seats/chairs/benches for seating and 

writing 
69 95 20 16 3.09 

3 Inability of students to see the blackboard clearly 88 91 13 08 3.30 
4 Noise and sanity in and around the classroom don’t affect  pupils 

concentration 
13 35 82 70 1.95 

5 Lack of enough space and lighting of the classroom 82 50 46 22 2.96 
6 Dilapidated classroom affect pupils behavior 78 74 34 14 3.08 
7 Adequate facilities for usage in the classroom 17 31 94 58 2.04 
8 Lack of usable board for teaching where available 66 86 26 22 2.98 
9 Having chair and table for teachers usage 12 08 85 95 1.69 
Table 1 above showed that the respondents agreed with the statements 1, 2, 3, 5, 6 and 8 having a 

mean response of greater than 2.50 each while they disagreed with statements 4, 7 and 9 with 

mean response of less than 2.50 respectively.  
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Research Question 2: What are pupils’ behaviour that prevent them from learning mathematics? 

Table 2: Mean responses on pupils’ behaviour that prevent them from learning mathematics  
N Statement SA A D SD  
1 Lack of proficiency in mathematics language 91 80 12 17 3.23 
2 Pupils refusal to participate in mathematics lesson 67 87 21 25 2.98 
3 Pupils have enough adequate previous knowledge 12 16 36 136 1.52 
4 Failure to ask for help from classmate or teacher when the need 

arise 
82 55 41 22 2.99 

5 Distracting other pupils in the classroom during mathematics 
period 

54 98 34 14 2.96 

6 The fear of mathematics in pupils make them hate mathematics 97 57 25 21 3’15 
7 Inability to devout their time in practicing mathematics activities 85 75 12 28 3.09 
8 Refusal to pay attention to instructions during mathematics 

lesson 
62 86 30 22 2.94 

9 Bullying weaker pupils in the classroom by stronger ones 87 50 32 31 2.97 
10 They have lower self-esteem, confidence when in mathematics 

lesson 
31 89 31 49 2.51 

11 Inability to interpret question posed in the classroom  59 97 30 14 3.01 
12 Mathematics is meant for my gender 22 33 54 91 1.93 
13 Pupils are not frighten by mathematics diagrams, symbols and 

formulae 
35 13 82 70 2.07 

14 They relevance of learning mathematics in their future is known 
to them 

27 31 48 94 1.96 

15 Peer influence pupils behavior to some extent 61 81 31 27 2.88 
16 Inability to possess relevant mathematics textbook/writing 

materials due to parents finance  
68 90 24 18 3.04 

From the above table 2, there were positive responses to statements 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

15 and 16 from the respondents with a mean response of above 2.50 respectively. The 

respondents were of negative response to statements 3, 12, 13 and 14 with man response of 

below 2.50 each. 
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Research Question 3: What teachers’ attitude that prevents pupils from the learning of 
mathematics? 

Table 3: Mean responses on teachers attitudes that prevents pupils from learning mathematics 
N Statement SA A D SD  
1 Teachers attitude to implementation of the curriculum 82 54 41 23 2.98 
2 Teaching strategies and techniques 95 69 19 17 3.21 
3 Ability to motivate and arouse pupils interest in mathematics 

classroom 
13 11 87 89 1.74 

4 Use of appropriate mathematics language and terminology in 
teaching 

22 25 82 71 1.99 

5 Poor knowledge of mathematics contents to be taught to the 
pupils 

81 90 12 17 3.18 

6 Inability to clear misconception about mathematics topic taught 58 91 34 17 2.95 
7 Use of relevant instructional materials in teaching and learning 

of mathematics 
19 24 99 58 2.02 

8 Not being specialist in mathematics  71 80 35 14 3.04 
9 Handling too many pupils in a classroom at a time  55 82 37 26 2.83 
10 Using only one mathematics textbook  for consultation 64 98 24 14 3.06 
11 Teachers preparedness and patience 18 29 60 93 1.86 
12 Low moral due teachers welfare package 84 74 30 12 3.15 
13 Frequent upgrade of their knowledge 12 19 36 133 1.55 
Table 3 revealed that, statements 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 and 12 received positive responses from the 

respondents while statements 3, 4, 7, 11 and 13 respectively received negative responses from 

the respondents. 
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Research Question 4: How mathematics textbooks do affect mathematics education? 

Table 4: Mean responses on affects of mathematics textbooks on mathematics education 
N Statement SA A D S

D 
 

1 It saves time and energy of teachers by giving direction to 
lessons and guide discussion 

87 79 23 1
1 

3.21 

2 It makes teaching of mathematics systematic 92 61 22 2
7 

3.11 

3 Good mathematics textbooks are not excellent teaching aids 24 30 79 6
7 

2.06 

4 It provide teachers with confidence and security 46 10
1 

34 1
9 

2.87 

5 It is not a reliable point of reference for teachers 67 79 25 2
9 

2.92 

6 It serves as guide to the syllabus and provide teachers with 
complete programme to execute 

90 76 18 1
6 

3.20 

7 A single mathematics textbook covers all topics in details  32 26 69 7
3 

2.09 

8 It help students to learn the subject registry ( language and 
terminologies) 

79 65 26 3
0 

2.97 

9 It  improves the students ability to think and find solution to 
problems 

11
1   

56 14 1
9 

3.35 

1
0 

It enhance students creativity and their imagination 91 61 32 1
6 

3.14 

1
1 

It boost students confidence and intelligent 77 98 11 1
4 

3.19 

1
2 

It discouraged them from learning new terminologies of various 
topics in mathematics 

19 24 10
1 

5
6 

2.03 

1
3 

It help them to organized their learning  both inside and outside 
the classroom 

55 86 29 3
0 

2.83 

1
4 

It discouraged them from learning faster, better and easier 21 15 84 8
0 

1.89 

1
5 

It does not provide students with several activities and questions 
related to the topics treated 

31 27 86 5
6 

2.02 

1
6 

They cannot use other mathematics textbooks in the series as 
reference for knowledge 

16 47 81 5
6 

2.12 

The data displayed in table 4 indicated that the respondents were in agreement with the 

statements 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 and 13 having mean response each of more than 2.50 while 

disagreeing with statements 3,7,12,14 and 15 with mean response each of less than 2.50.   

Research Question 5: Why language of instruction does prevent pupils from learning 
mathematics? 
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Table 5: Mean responses on how language of instruction prevent pupils from learning 
mathematics 
N Statement SA A D SD  
1 Mathematics language contains mathematical terminologies, 

symbols, figures, diagrams, pictorials, formulae, vocabularies 
and so on 

82 50 36 32 2.91 

2 Knowledge of mathematics language enable one to identify 
task embedded in mathematics contents 

77 99 13 11 3.21 

3 Nigerian educational system recognized local language as 
language of instruction in primary schools mathematics 
classroom 

92 81 12 15 3.25 

4 Pupils local language play a significant role in the learning of 
mathematics 

56 121 14 09 3.12 

5 The use of English in teaching mathematics at primary school 
affects pupils understanding and performance 

66 80 24 30 2.91 

6 Most mathematics teachers in primary schools are conversant 
with pupils local language equivalents of mathematics 
terminologies 

11 32 88 69 1.93 

7 Pupils have knowledge of mathematical language as related to 
their local language 

22 37 85 56 2.13 

8 The use of local language in teaching mathematics improves 
pupils understanding, interest and motivation in learning 
mathematics 

88 49 32 31 2.97 

9 Pupils don’t needs to be able to engage with language of 
mathematics as they find it in mathematics textbooks and 
question papers 

47 17 80 56 2.28 

10 Knowledge of English provides the means for pupils to learn 
mathematics  

90 86 11 13 3.27 

The above table 5 shows that, the positive responses from the respondents are for statements 1, 2, 

3, 4, 5, 8 and 10 while the negative responses from the respondents are for statements 6, 7 and 9. 

Conclusion 

Primary education in Nigerian is government policy that stated ‘everyone has right to basic 

education. Studies revealed that most primary schools which Nigerians populace attends are in 

state of despaired. Worse still is the dilapidated structures, inadequate classrooms, textbooks, 

language issues, overpopulation, insufficient furniture, lack of sanitation facilities; unqualified 

teachers and workloads, bullying of younger ones, truancy, mathematics phobia, among others. 

These observe lapses may be overcome through provision of well managed adequate resources. 

Acquisition of basic education which primary school is part of is said to be the tool needed to 

achieve height in the development of a nation. Denying children opportunities of going to school 
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will not allow Nigeria develop to become a great economy so soon. Therefore, the researchers 

are of the view that government and school owners need to put in place all that is possible to 

remove these problems envisaged in mathematics education at primary school level in Kontagora 

education zone and in the country as a whole to meet the unique developmental needs of pupils’ 

and recommendation offered for greater achievement in education sector. 

Recommendation: The following recommended 

 Government should build more qualitative classroom with required furniture and 

facilities that will decongest the present states of classrooms in our schools to cater for 

pupils and their teachers. 

 Government should provide mathematics textbooks to pupils to fulfill one of its mandate 

towards Universal basic education and subsidize cost of cost books to enable publishers 

make their books affordable to  users 

 Government should increase teachers’ salaries; recruit more qualified and give them 

periodic training to ensure what they are giving out is of good quality.  

 Government should provide teachers with quality and up-to-date teaching aids/materials 

which will help to improve the education sector. 

 Government should provide teachers who can speak, write, understand and interpret 

correctly mathematical contents in language of the pupils locality equivalent in 

mathematics 

 Schools owners should provide structures and facilities in schools that will meet the 

yearning of the pupils  

 Language of the immediate community should be used to teach pupils in primary schools 

by specialist teachers. 

 Teachers with appropriate guidance should help pupils who are victims of bullying, and 

family crisis to address them 
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ABSTRACT 

Old age is an important stage in life needing more care and attention in human development 
projects. Moreover, with the problem of population growth and the quest for sustainable growth, 
there is a need to improve the deficit in open space delivery. Also, elderly residents’ requirements 
have not been efficiently incorporated into communal projects. This study aims to classify and 
assess the elements and amenities that are important to elderly users in a public open space, a 
case study of Barış Manço Park, in line to encourage elderly residents’ participation in outdoor 
activities through improving accessibility, elderly amenities, and overall quality of open spaces. 
A methodical survey of 56 respondents was done in the study area and data were obtained using 
a structured questionnaire that highlights two different sections; the demographics and 
satisfaction with aspects of the park. In addition to the questionnaire survey, a site examination 
was also conducted guided by an organized checklist. Results from the questionnaire 
investigation found that the problems most respondents have with Barış Manço Park are; the 
streets, parking, and sidewalks (23.2%), pollution (21.4%), and accessibility problems (17.9%), 
and socio-cultural problems (16.1%). The questionnaire investigation also reveals that the 
features of the park that most respondents found satisfactory, measured on a mean satisfactory 
scale of one to five, are; Attraction (4.14), pavement (4.09), landscape (4.07), recreational 
possibilities (4.04) and urban furniture (4.04). The most notable observation from the checklist is 
the lack of designated parking spaces and toilets in the park. The study recommends the need for 
government and public open space developers to pay attention to prevalent user requirements as 
well as the safety of elderly users. 

Keywords: Elderly People, Open Space, Public Space, Accessibility, TRNC. 
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ÖZET 
 
Yaşlılık, insani gelişme projelerinde daha fazla özen ve dikkat gerektiren yaşamın önemli bir 
aşamasıdır. Ayrıca nüfus artışı sorunu ve sürdürülebilir büyüme arayışı ile, açık alan kabulündeki 
açığı iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca, yaşlı sakinlerin gereksinimleri ortak projelere verimli 
bir şekilde dahil edilmemiştir. Bu çalışma, halka açık bir alanda yaşlı kullanıcılar için önemli 
olan unsurları ve kolaylıkları sınıflandırmayı ve değerlendirmeyi, Barış Manço Park'tan bir örnek 
olay incelemesi yapılarak, erişilebilirliği, yaşlılara sağlanan kolaylıkları ve açık alanların genel 
kalitesini iyileştirerek yaşlı sakinlerin açık hava etkinliklerine katılımını teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma alanında 56 katılımcıyla metodik bir anket yapıldı ve veriler iki farklı 
bölümü vurgulayan yapılandırılmış bir anket kullanılarak elde edildilmiştir; parkın demografi ve 
memnuniyet yönleriyle. Anket çalışmasına ek olarak, organize bir kontrol listesi rehberliğinde 
bir saha incelemesi de yapılmıştır. Anket araştırmasının sonuçları, katılımcıların çoğunun Barış 
Manço Park ile yaşadığı sorunların; sokaklar, park ve kaldırımlar (%23.2), kirlilik (%21.4), 
erişilebilirlik sorunları (%17.9) ve sosyo-kültürel sorunlar (%16.1) olduğu bulundu. Anket 
araştırması ayrıca, katılımcıların çoğunun tatmin edici bulduğu, bir ile beş arasında ortalama 
tatmin edici bir ölçekte ölçülen park özelliklerinin; Cazibe (4.14), kaldırım (4.09), peyzaj (4.07), 
eğlence olanakları (4.04) ve kent mobilyaları (4.04) olduğunu buldu. Kontrol listesinden en 
dikkat çekici gözlem, parkta belirlenmiş park yerleri ve tuvaletlerin olmamasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaşlılar, Açık Alan, Kamusal Alan, Erişilebilirlik, KKTC.
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INTRODUCTION 

The worldwide elderly population’s upsurge stresses the need to consider old aged people’s 
requirements in communal realm designs, presenting a peculiar challenge in modern-day Public 
Open Space development (Thompson, 2002). Atkinson et al. (2007) defined aging as a gradual 
decline of the human body function leading to old age, characterizing the ‘elderly people’ is 
difficult and inexact. But most developed countries mark the age of 65 as the start of old age. 
Some countries have accepted the age of 60, and some African countries have even adopted 50, 
the mean age following resident retirement (World Health Organisation, 2002). Open spaces are 
regularly viewed as important to public spaces, aiding in promoting health and various social 
activities (Esther, Sheila & Edwin, 2016). Parks, green spaces, gardens, sports facilities, etc., are 
Public Open Spaces that have for quite some time have been perceived as providing avenues for 
socio-cultural interaction and creating a sense of belonging to a settlement (NSW Government, 
2010). Social interaction between the populace is improved by the provision of open areas in 
public facilities and built-up spaces. Public space is an inclusion of both the natural and man-
made environment that’s easily accessed by the community (Carmona et al. 2008). Open spaces 
are tools that offer the closest connection to the natural and vegetative environment in urban 
communities. The role of open space, especially natural undeveloped green spaces, in improving 
the landscape quality, ecological balance, and consequently quality of urban life is an obvious 
one, but issues of rapid urban sprawl, hysterical urbanization, and explosive population growth 
are putting pressure on the untouched vegetations. These challenges give way to global climate 
change problems, deforestation, and earth global warming (Shahfahad et al. 2019). Accessibility 
is crucial in attaining active social and ecological running of urban settlements (Iwarsson & 
Stahl, 2003). The criterium of accessibility to open space is particularly vital for elderly persons 
in high-density cities, because of the important role open spaces play to their age group (Woo, 
2013). Urban open space provides a notable contribution toward improving air quality, 
extenuating global warming, and making urban environments more desirable to inhabitants. 
Also, access to green spaces improves the psychological well-being and emotional state of 
elderly people in addition to encouraging physical activities (Kardan et al. 2015). 

Abdullah and Ghassan (2020) noted that public open spaces are mostly developed by non-
specialists and lack the expertise of planners, landscape architects, and professionals with 
knowledge of public open space development. They furthermore reveal that the desires and 
preferences of public open space users are least considered in development, which leads to 
redundancy of the spaces in communities. These are detrimental to the urban life quality of the 
people and affect the effective usage of open spaces provided by the municipalities. Only a few 
studies investigated the quality and identify the needs and aspirations in addition to the 
consequence of the perception and leisure use of users including parents, children, and the 
elderly towards open spaces (Nurhayati et al. 2014). This paper aims to classify and assess the 
elements and amenities that are important to elderly users in a public open space, a case study of 
Barış Manço Park, in line to encourage elderly residents’ participation in outdoor activities 
through improving accessibility, elderly amenities, and overall quality of open spaces.  
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LITERATURE REVIEW 

Public Open Space 

Public spaces are often viewed as an influential part of urban life that can parade the beliefs, 
culture, and values of a people (Francis, 1988). Although Public Open Spaces have been known 
for their role in promoting communal and recreational activities for a very long time, it is only 
lately that they are believed to promote quality of life, sustainable urban development, and 
ecological balance (Maria, Ortiz & Parts, 2004). An important piece in the definition of Public 
Open Space is its accessibility, which is imperative to each and every Public Space regardless of 
size, use, or location, however Public Open Spaces are primarily developed for communal social 
interaction and are of huge significance for urban quality of life (Lestan, Eržen & Golobič, 
2014). With ever-growing cities and human population, the need for more development and 
maintenance of open and green spaces cannot be over-emphasized, these will benefit in 
protecting landscape quality and in achieving sustainable urban development. In an urban 
settlement, public open space is regularly seen as undeveloped land for leisure use that 
complements and link with other urban areas like residential neighbourhood, industrial zones, 
commercial areas, transport systems, etc. Lately, rapid urban sprawl and growth are the foremost 
factors that are leading to the loss of virgin lands and open spaces in cities to massive 
construction of apartments and business centres on any undeveloped land. Consequently, the size 
and number of undeveloped lands and open space are diminishing at a disturbing rate (Hillsdon, 
2006). Quality of life and urban life quality has been tremendously affected by the decline in 
undeveloped lands, unprecedented urban sprawl, and population growth all around the world 
(Sherbinin et al. 2007). Public spaces are places that reflect the beliefs, culture, customs, way of 
life, and identity of a people (Frances, 1988). Public spaces are often regarded as parks, squares, 
or any other open space owned by the government or private individuals and are accessible to 
everyone (Esther, Sheila & Edwin, 2016). The concept of public open spaces is beyond the mere 
environment and facilities, they entail the socio-cultural identity of a people (NSW Government, 
2010). Studies on public spaces in literature gave different approaches and perspective 
definitions of public spaces, but what is important in defining public spaces is accessibility, 
inclusiveness, and sense of belonging (Giles-Corti, Wood L. & Knuiman, 2012).  

Accessibility  

This is how open a space is. Many studies about the accessibility of Public Open Space argue 
that the connection to urban transport systems and pedestrian paths is an all-important design 
aspect. Accessibility is characterized by ease of access and transport system to a space (Carmona 
et al. 2008). UN-Habitat (2020) report highlighted that in public spaces accessibility can be 
viewed and regarded as;  

(i) Having a public space within walking distance through a safe and convenient 
walkway  

(ii) Preserving and improving the quality of public space,  
(iii) The cost of accessing and using a public space,  
(iv) The period in which public space is accessible to everyone 
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(v) The facilities and amenities are open to all residents as well as special facilities for 
the disabled and elderly residents (UN-Habitat, 2020).  
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Elderly Requirements in Public Open Spaces 

The desire and perception of spaces of the elderly are very much different from other residents, 
as old age comes with a life-changing routine (Kalinkara, 2001). Creating approaches and stoop 
methodologies that will consider the requirements of the elderly can increase participation in the 
public environment by the elderly; particularly by paying attention to accessibility and necessary 
public facilities. Accommodating and free design are considerations that oblige be given due 
deliberation in designs for all age groups (Kalinkara, 2001). Developers typically focus on cost 
implications while architects and planners largely focus on form, concepts, and its exterior 
appeal to residents, while overlooking the function of the spaces for all users and users’ approval 
with attributes of the environment (Kalinkara, 2001). The common tactic in creating public open 
spaces that have been designed to match users’ needs and aspirations is to create an environment 
that can be universally used by all residents irrespective of demographics. Moreover, amongst 
the success indicators of public facilities and their environment is the effortlessness in using the 
space by different people of different age groups. (Hatice, Emine & Ipek, 2006). Liang (1973) 
stressed that aging is an inevitable stage in life that has a detrimental effect on the quality of life 
of individuals (Elbas et al., 2003). Amongst changes that come with aging is ill health, meaning 
the elderly are mostly inseparable from some illnesses, like impaired vision, walking difficulties, 
etc (Pakdil, 2001). Elementary human needs and rights of the elderly are not different from other 
citizens. Though, old age demands special consideration regarding some requirements due to the 
difficulty in doing basic everyday activities. As noted earlier, old age is likened to deteriorating 
health, difficulty in movement, fading mental consciousness, and weakening perception of space, 
all of these issues put the elderly at some risk in urban settlements (Oğuz, 2003). In a study by 
ICMA (2003) the elderly were mentioned to have state reasons such as; difficulty in walking, the 
distance between destinations, fear of crime, poor sidewalks, and lack of rest spots between 
destinations as a response to why they don’t walk. Thus, openness, versatility, and simplicity of 
use, well-being and security outside the home, convenience, neighbourhood area, socio-cultural 
interaction, and so on, highlights should be thought about while planning open spaces for elderly 
users (Harrison, 1997). Similarly, to produce a harmless and convenient outdoor neighbourhood 
environment government and developers need to assess and improve the issues of accessibility; 
develop a safe walkway for pedestrians, equitable pedestrian crossings, wide and good streets for 
vehicular access, and ensure public urban transport reaches all neighbourhoods. Additionally, 
employing zoning in the design of mixed-used neighbourhoods (ICMA, 2003). Streets are part of 
the public and should be designed to encourage outdoor activities within localities (Moughtin, 
1999). 

Special design considerations for elderly users of public spaces were given below adopted from 
literature (Hatice, Emine & Ipek, 2006) (Table 1). In addition to special criteria of accessibility 
for elderly users of public open spaces, there are other conditions (like toilets, necessary 
furniture, sense of place, socio-cultural interactions, etc.) that are relevant to elderly users 
(Celem & Oguz, 2001). As a result of the poor condition of the aforementioned criteria, a study 
found that elderly users don’t leave their vehicles or stay close to them in the public open space 
(Oguz, 2003). Therefore, in the development of parks and other open spaces, the distance of the 
access point to the focal point of the park should not be great, as well as other key elements like 
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the toilets. Similarly, wheelchair-friendly environment, optional street furniture, pedestrian 
crossing, subways and flyovers, ramps, stairs, lighting, walkways, street trees, etc. affects the 
level of outdoor activities of elderly residents. The access of public urban transport to public 
spaces encourages residents to use those spaces, especially elderly and physically challenged 
users. This lack of public urban transport access to public spaces results in residents using only 
parks within their neighbourhood. Studies in the literature indicate that environmental and 
climatic factors affect the manner and mode of using public open spaces in elderly residents. It 
was further highlighted that most residents have a habit of using public open spaces in the 
morning and evening, largely due to climatic conditions and the common work schedule of 
cities. This of course varies from season to season and from holidays to work days (Marcus & 
Francis, 1998). 
 The ramp should be of 1200mm minimum width and with a slope of 5o or less i.e., a 

Ratio of 1:12 height to span. 
The ramp should be straight flight preferably, and if not, landings should be 
minimum of 1200mm in width. Also, there should landings after every 10m span, to 
enable rest. 
Ramp material should be matte and rough to ensure maximum precaution against 
slipping. Additionally, the application should be smooth without gaps or edges. 
For ramps of 200mm height and above, there should be gunwales on either side of 
the ramp. 

 Risers should be of maximum height of 150mm and minimum run depth of 300m. 
The stair width should be minimum of 1200mm and should be fitted with gunwales 
on both sides with a minimum height of 900mm. 
Stair landing should be placed after every 3m span of flight and landing should be a 
minimum of 1200m width.  
Nosing should not protrude beyond 50mm.  
Stair material should be matte and rough to ensure maximum precaution against 
slipping. Additionally, the application should be smooth without gaps or edges. 
Light fittings should be placed to provide adequate vision at night. 

 The maximum height from ground level should be 150mm. 
 Pavement material should be matte and rough to ensure maximum precaution against 
slipping. Additionally, the application should be smooth without gaps or edges. 
The pavement should have a minimum width of 1500mm for easy walking. 
There should be continuity in the application and should be at the same level. 
There should be a ramp connecting the normal ground level to the pavement level. 
Pavement should be free of any obstruction and should have a guide path for vision 
impaired users. 

 Minimum width of 1800mm. 
Zebra crossing should have light control and adequate time for elder persons to cross 
conveniently.  
Road and pavement levels should be different and should also have different 
materials. 
For dual carriage roads, there should be safe islands between the two roads for safe 
crossing by pedestrians. 

 Subways and flyovers should be fitted with elevators and escalators, which is 
important for elderly and challenged users. 
Security lights should be made available for night use. 

 Directory panels and orientation boards should be placed at critical points for easy 
navigation. Also, should be clear and bold. 

 Trees should be planted at a considerable distance from walkways to provide shade 
and security for pedestrians. 
There should be a minimum 2500mm clear height for unobstructed movement.  

RAMPS 

STAIRS 

PAVEMENT 

PEDESTRIAN 
CROSSING 

Su
im
Se

SUBWAY & 
FLYOVER 

DIRECTION 

STREET TREES 
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Table1: Accessibility design consideration for elderly users (Hatice, Emine & Ipek, 2006). 
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METHODOLOGY 

This section describes the methods that were employed in carrying out this research to achieve 
the results. The origin of this research involved a literature study on the elderly requirements in 
Public Open spaces, data collection from the research area, evaluation of results, and discussions. 
The research methodology seeks to review the strategies that were employed in the presentation 
and analysis of the collected data. The methodology that was adopted for the research work 
involves the way and manner in which some activities of the research work will be carried out, 
so as to stick and adhere to the research objectives. These include; data collection and 
questionnaire survey. 

A checklist and feedback form survey were used because of users’ subjective perceived quality 
of space, which was created in view of the current contextual analysis. The checklist and 
questionnaire were adopted from literature (Hatice, Emine & Ipek, 2006; Hooman & Pari, 2017). 
The questionnaire that was carried out for this study indicated the attributes of users’ satisfaction 
with the Public Open Space. It is categorized into 2 sections; the first covers the demographics 
(which highlights the sex, age group, and health condition) and nature of user’s usage, and the 
second entails satisfaction level with the Public Open Space attributes. The attributes section was 
designed via a five-point Likert scale, where 5 signifies very satisfied (VS) and 1 signifies very 
dissatisfied (VD). 

The data collected from the questionnaire was carried out on numeric data gotten from Likert 
scales obtained from respondents of the residential buildings and was analysed by statistical 
examination via the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software package. The 
analysed data is presented in percentages. Effectively, 60 questionnaires were distributed at 
different hours on different days and 56 of the questionnaires were employed for this study. 

Study Area 

Barış Manço park is located in Küçük Kaymaklı (35o11’57N, 33o21’41E), Nicosia TRNC. It is 
situated in a residential neighbourhood encircled by family apartments and villas. The park has 
two entrances and a square area of about 8500sqm (Figure 1). Barış Manço Park has three streets 
leading to its entrances and can be accessed at all times by the greater part of Küçük Kaymaklı in 
about 10 minutes of walking. 

Nicosia municipality is the capital and one of the large municipals in the TRNC with about 25 
parks and other numerous public spaces such as mosques, squares, museums, and universities 
(Figure 2).  The city is built on a flat area and bears the traces of many civilizations, cultures, and 
religions in its historical texture. The early city is a walled city with unsophisticated structures 
and road services, but the settlements that sprung up outside the wall (including Küçük 
Kaymaklı, Hamitköy, etc.) are characterized by multi-floor concrete buildings with wider roads, 
intersections, and more spacious environment. The area outside the walled city has seen a 
flourishing economic and commercial activity over the years. Most villas found outside the 
walled city belong to upper-class Turkish Cypriots while apartments are mostly lodged by 
middle-class Turkish Cypriots and students. The TRNC fully embodied as the Turkish Republic 
of Northern Cyprus is a country with a population of over 300 000 people.  
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Figure 1: Aerial Map View of Study Area 
Source: Researcher’s work, Google Earth, 2022. 

Figure 2: Location of Study Area 
Source: Researcher’s work, Google Map, 2022. 
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FINDINGS AND DISCUSSION  

The demographic report of respondents represented in Table 2 reveals that 66.1% (37) of 
respondents are male. The majority of the respondents are aged between 41-50 years (30.4%) 
closely followed by 51-60 years (26.8%). A greater number of respondents using the park are 
without health challenges (67.9%) while a few using the park cited health challenges like 
working problems, fatigue, short-sightedness, and dementia. Most respondents use the Barış 
Manço Park more than once a week (41.1%) and once a week (33.9%) and largely between the 
hours of 12.00–18.00 (41.1%) and 06.00-12.00 (32.1%).  Recreational activities (46.4%) are the 
most common purpose of using the park by respondents, entailing activities like walking, 
strolling, cycling, etc. socio-cultural activities are also popular in the park as 30.4% of 
respondents use the park for that purpose, it includes family gatherings, visitations, and other 
social activities.  

 Table 2: Demographics of Respondents 
 
For the query on ‘Regular problem encountered while using Baris Manco Park?’  Four responses 
recorded significant percentages making them unignorable, as represented in figure 3. Streets, 
parking, and sidewalks (23.2%) are the areas that are of a challenge to most respondents, this is 
further supported by the site survey on park features represented in tables 4&5. It was observed 
that the park has no designated parking facility, park users park their vehicles on the streets 
which in turn distort vehicular and human movement. Additionally, the streets leading to Barış 
Manço Park are narrow and with discontinuous sidewalks. Sidewalks and pavements within the 
park are generally good and suitable. Pollution (21.4%), some respondents marked pollution as a 
problem in Barış Manço Park, this can be attributed to smoking, noise, and other inappropriate 
behaviours by some park users. Noise can also be linked with the socio-cultural problems that 
16.1% marked as the problem with using the park. Accessibility (17.9%) is another significant 
area of concern among respondents, this is not unrelated to the location of the park, the low 

 Frequency Percentage   Frequency Percentage 
Gender    Do you have any health problem? 

Male 37 66.1  Yes 16 28.6 
Female 19 33.9  No 38 67.9 

Age    Missing 2 3.6 
Below 41 5 8.9  Regular activity you do in Baris Manco park? 

41-50 17 30.4  Eating 6 10.7 
51-60 15 26.8  Socio-cultural use 17 30.4 
61-70 9 16.1  Recreational/leisure use 26 46.4 
71-80 8 14.3  Essential use 5 8.9 

81 & above 2 3.6  Other Activities 2 3.6 
How often do you use the Public Open Space  Time Period you prefer using the public open space 

Daily 7 12.5  00-06.00 3 5.4 
Once a week 19 33.9  06.00-12.00 18 32.1 

Over once a week 23 41.1  12.00-18.00 23 41.1 
once a month 5 8.9  18.00-24.00 9 16.1 

once a year 1 1.8  Missing 3 5.4 
Missing 1 1.8     
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availability of other parks for users coming from afar, and the unsuitable streets, sidewalk, and 
parking leading and around the park.  
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Figure 3: Chart Representation of the Most Frequent Problems Encountered by Respondents in  
    Barış Manço Park. 
                 
Findings on satisfaction level on key attributes of a public open space taken from the Barış 
Manço Park indicate that the park meets the aspirations of users, especially the elderly, in 
providing attraction, after scoring a mean satisfaction score of 4.14 out of a possible 5 as 
displayed in table 3. A close related attribute to attraction, recreational possibilities (4.04), was 
also rated good by respondents, further supporting the amusement possibilities of the park, 
especially for the elderly. Pavements (4.09) were excellently rated to be good by respondents, in 
terms of material, application, width, and continuity.  This was also noted in the checklist survey 
in table 4, and it’s particularly very important to the accessibility of the elderly and physically 
challenged. The pavements feature matte finishes that allow easy use of a wheelchair on it and 
also reduce the danger of slipping by a great margin. The landscape (4.07) in Barış Manço is 
highly rated and effective considering 76.8% of respondents noted it to be satisfactory. It features 
grass areas that most users sit and dine on, palm trees, and other tropical trees that nourish 
atmospheric and visual senses. Urban furniture (4.04) was also highly rated by respondents, 
entail seats, trash bins, lighting, etc. can be found within and around the park. Seats are all too 
minimum heights which allow the elderly to comfortably sit, and also arranged in a manner that 
encouraged social interaction. The park attributes with low mean satisfactory scores are public 
services (3.32), accessibility (3.46), and congestion/traffic (3.52). The park only has a 
restaurant/bar while other necessary public services like the ATM, shops, toilet, etc. are all 
lacking, this has a direct relation to the low mean satisfaction score of the public space attribute. 
For accessibility, the lack of designated parking facilities, unsuitable sidewalks leading to the 
park, narrow streets, and the circumstance that a good number of the park users come from afar 
is a prime reasons for the low rating of accessibility. Similarly, congestion is a result of the low 
availability of public open spaces like Baris Manco Park in the vicinity of Küçük Kaymaklı. 
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Table 3: Satisfaction Rating of Barış Manço Park Attributes by Respondents 

 
Park assessment of vital park features, represented in table 4 below, illustrates the absence and 
unsuccessful nature of some park elements. On accessibility criteria to the park, the noticeable 
absence of a designated parking facility was noted as a handful of cars are parked on the streets 
leading to the park. This also ascertains that some park users come from far locations, largely 
due to the absence of parks or other public open spaces in their neighbourhood. Accessibility of 
the urban transport system will need improvement because the park has no connection to the 
public transport system although streets are available for personal vehicles. There is sufficient 
and suitable urban furniture but the Barış Manço Park does not have toilets, which is an 
important amenity to public spaces. The absence of toilets will limit the duration of stay for park 
users, particularly park users coming from another neighbourhood. Toilets are very much needed 
by the elderly as old age comes with ailments and conditions that require them to use the toilet 
frequently. The application and materials of pavements in the park are the elements that perfectly 
fit elderly use. The material choice of the pavement is matte which eases walking for the elderly 
and reduces the danger of slipping, as well as supports the use of wheelchairs. While, the 
application was neatly done to avoid gaps, discontinuity, or level change. It furthermore supports 
and blends with the environment. The park has a security outpost making it safe for use, added to 
the fact that security is good in the area. Maintenance was found to be insufficient and needed 
more in its execution. The park is relatively clean with trash bins at suitable intervals, this makes 
it compelling to elderly users. There are no stairs leading, in, or around the park. The ramps 
identified in the park are deemed to be unsafe and unsuitable for use, especially for the elderly. 
The sidewalks leading to the park are unfit and unsuitable for elderly use as their width, height 
and application are not fit for the elderly and they are discontinued in some areas. There is no 
level crossing for pedestrian users and this poses danger to elderly pedestrians. The street trees 
encroach on sidewalks posing danger to users. The choice of plant species is suitable for the 
environment and users. Additionally, there are no seats at intervals on the sidewalks for resting, 
this urban design feature is necessary to encourage walking in elderly residents. Overall, the 
design and urban public open space around Barış Manço Park are good and suitable for elderly 
users, aspects like parking facilities, toilets, ATMs, shops, and other services are needing 

Satisfaction Rate with ASPECTS OF P O S on a scale of 1 (Very Dissatisfied, VD) to 5 (Very Satisfied, 
VS) 
Park Attributes VD D FAIR S VS MEAN 
SECURITY 3.6% 7.1% 25% 53.6% 10.7% 3.61 
RECREATIONAL POSSIBILITIES - - 23.2% 50% 26.8% 4.04 
ATTRAACTION - 1.8% 17.9% 44.6% 35.7% 4.14 
PUBLIC SERVICES 1.8% 16.1% 33.9% 44.6% 3.6% 3.32 
ACCESSIBILITY - 16.1% 32.1% 41.1% 10.7% 3.46 
PAVEMENTS - - 16.1% 58.9% 25% 4.09 
URBAN FURNITURE - 3.6% 23.2% 39.3% 33.9% 4.04 
CONGESTION (TRAFFIC) 5.4% 7.1% 35.7% 33.9% 17.9% 3.52 
MAINTENANCE 1.8% 7.1% 32.1% 37.5% 21.4% 3.70 
LANDSCAPE - 3.6% 19.6% 42.9% 33.9% 4.07 
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enhancement. Accessibility to the park is poor because streets, sidewalks, ramps, and other safety 
amenities are highly unsuitable for elderly users and other users coming from other 
neighbourhoods.  
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Table 4: Park Features Assessment Form 
ACCESSIBILITY  Satisfactory Unsatisfactory Absent 
Parking lot    
Accessibility to municipal transport routes     
Convenience in ingress and egress     
Blend access to neighbouring environment     
Harmony with local environment     
Perceived symbolization    
ESSENTIAL URBAN FIXTURES  Satisfactory Unsatisfactory Absent 
Lighting     
Seats     
Trash bins    
Directory panels     
Pavilions     
Defined boundary    
Lavatories     
POSSIBLE URBAN FIXTURES  Satisfactory Unsatisfactory Absent 
Swimming baths     
Flexible features     
Bike hub     
Stall     
Flower Vessels     
Timepiece     
Spring     
ATM / Telephone cubicles     
DESIGN ELEMENT  Successful Partially Unsuccessful 
Design directness     
Design stability    
Synergy between spaces     
PAVEMENT  Successful Partially Unsuccessful 
Finish     
Skill formation     
Harmony with design     
MAINTENANCE  Satisfactory Unsatisfactory Absent 
Operational quality     
Landscape quality     
ADMINISTRATION Satisfactory Unsatisfactory Absent 
Safety     
Upkeep thoroughness    
Cleanliness    
Formation of interactive features      
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 Table 5: Assessment form on elderly’s need for accessing Baris Manco park. 

 
CONCLUSION 

This study sets out to assess the quality of public open spaces for the elderly using Barış Manço 
Park as a case study. The study found the issue of accessibility to be the most unfavourable 
attribute of Barış Manço Park for elderly users. Noting how unsafe it is for pedestrian users to 
access the park and how difficult it is for vehicular access. Also, the park has no connection to 
the urban public transport system and more importantly has no designated parking space for 
users coming with personal vehicles. The findings of the study also indicate the crucial lack of 
toilets in the park which is a very important facility for elderly users. The absence of vital public 
services like ATMs, shops, etc. was also pointed out in the findings of this study. Nevertheless, 
Barış Manço Park possesses good design features that are suitable for elderly users. Users 
expressed satisfaction with the design features, attraction, recreational possibilities, pavements, 
urban furniture, maintenance, and landscape of Barış Manço Park. 

The study recommends exploring the quality of public open spaces for the elderly in other 
locations across the TRNC, using a larger and more robust sample size. Additionally, there is a 
need for government and public open space developers to pay attention to prevalent user 
requirements as well as the safety of elderly users. Similarly, it is imperative for the government 
and all stakeholders to increase the quantity and value of public open spaces through the 

SIDEWALKS  Befitting Unbefitting Absent 
Pavement Application    
Pavement Material      
Continuity    
Width    
Height    
STAIRS  Befitting Unbefitting Absent 
    
RAMPS Befitting Unbefitting Absent 
Pavement Application    
Pavement Material      
Slope     
Width    
Gunwale     
PEDESTRAIN CROSSING  Befitting Unbefitting Absent 
    
PEDESTRAIN SUBWAY & FLYOVER  Befitting Unbefitting Absent 
     
STREET TREES  Befitting Unbefitting Absent 
Plant Species     
Plant Placement     
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development of neighbourhood parks in addition to revitalizing existing public spheres. Lastly, 
streets and walkways leading to municipal open places are part of the community realm and 
should be designed to be accommodating and safe for elderly users.  
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ABSTRACT 

Exclusive breastfeeding is defined by (WHO), namely breastfeeding infants with 
only breast milk for the first six months of a baby's life. According to Basic Health 
Research (Riskesdas) data, the rate of Early Breastfeeding Initiation (IMD) in 
Indonesia increased by 58.2% in 2018 from 35.2% in 2013. Despite the increase, the 
figure is still far from the target of 80%, where IMD has a very decisive role in the 
success of the breastfeeding process. According to Assriyah (2020), several factors 
can influence mothers in exclusive breastfeeding, one of which is knowledge.  
The purpose of the study was to determine the difference in knowledge of pregnant 
women before and after being given health education about exclusive breastfeeding 
at the health development clinic in Simalungun District.  
The research method used is quasi-experimental. The research design is pre and post-
test design. The population in this study was pregnant women with normal 
pregnancies, and the sample in this study was 20 pregnant women at the Health of 
Development Clinic, Simalungun District. The results showed that almost all the 19 
respondents (95%) were reproductive aged (20-35 years). Before being given health 
education show that the median value of knowledge was 70 (40-80) and after being 
given health education median value of knowledge was 80 (60-93.33).  
There is a difference in maternal knowledge about exclusive breastfeeding before 
and after being given health at the Health Development Clinic in Simalungun 
Regency with a median value (p < 0.001). Health education can give to increase the 
mother's knowledge. 
Keywords: exclusive breastfeeding, Knowledge, Health Education 
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INTRODUCTION 

Mother's Milk is a source of healthy nutrition for babies. Exclusive breastfeeding is 
defined by World Health Organization (WHO), namely breastfeeding infants with 
only breast milk for the first six months of a baby's life without providing additional 
food and drinks except for drugs and vitamins and continuing to give breast milk for 
up to 2 years (WHO, 2009). The provision of breast milk plays an important role in 
preparing the next generation of a country. Exclusive breastfeeding is beneficial for 
the baby's health, such as maintaining the baby's immunity against disease, killing 
germs in the baby's body, and reducing the risk of death in infants (Ministry of 
Health, 2017) 
Based on the reasearched results of Riskesdas 2018, the proportion of breastfeeding 
patterns for infants aged 0-5 months in Indonesia is 37.3% exclusive breastfeeding, 
9.3% partial breastfeeding, and 3.3% predominant breastfeeding. Predominant 
breastfeeding is breastfeeding the baby but having given a small amount of water or 
a water-based drink, such as tea, as a prenatal food/drink before the milk comes out. 
While partial breastfeeding is breastfeeding the baby and giving artificial foods other 
than breast milk like formula milk, porridge, or other foods before the baby is six 
months old, either given continuously or as prenatal food. (Ministry of Health, 
August 2018). From these data show that there is still a low number of mothers who 
give exclusive breastfeeding to their babies. 
Many factors can cause the failure of the implementation of IMD and exclusive 
breastfeeding. According to Assriyah (2020), several factors can influence mothers 
in exclusive breastfeeding, namely, knowledge, work, psychology, and IMD with 
exclusive breastfeeding (Assriyah et al., 2020). A similar study conducted by Sariati 
et al., 2017 stated that the level of a mother's knowledge about breastfeeding 
influences exclusive breastfeeding (ρ=0.005). (Sariati et al., July 2017). Based on 
research conducted by Tunny et al., (2020) stated that Statistical analysis of 
respondents' knowledge after treatment obtained an average value for knowledge of 
68.84; the lowest value was 30, and the highest was 100, significant with a p-value = 
0.000 (α <0.05). Health education using leaflet media can increase mother's 
knowledge of awareness in the prevention of disease. (Tunny et al., 2020) 
Knowledge can be obtained through health education, which can change behavior. 
(Notoadmodjo, 2012). Health education is an educational activity carried out by 
disseminating message information and confidence so that people are aware, know 
and understand, but are also willing and able to make recommendations related to 
health and increase knowledge, skills, and attitudes. 
A survey conducted on breastfeeding mothers regarding exclusive breastfeeding in 
Tapian Dolok District, Pematang Siantar City, showed that from 115 breastfeeding 
mothers, 60% stated that they had not given exclusive breastfeeding. Based on the 
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description above, the researcher is interested in knowing the Differences in The 
Knowledge of Pregnant Women About Exclusive Breastfeeding in the Health 
Development Clinic in Simalungun District.  

 
RESULTS 
This research is about the Differences in The Knowledge of Pregnant Women About 
Exclusive Breastfeeding in the Health Development Clinic in Simalungun District. 
This research was conduct in July 2021. During this period, 20 respondents were 
obtained as a research sample. The subjects of this study were pregnant women at the 
Bina Sehat Clinic, Simalungun Regency. All research subjects measured knowledge 
before and after being given health education. The results of the study obtained the 
following data : 
 
1. Characteristic Of Research Subject 

 
Table 1. Characteristic Of Research Subject 

Characteristic Respondent 
             Age n % 
  < 20 and > 35 Years          1  5 % 
       20 – 35 Years 19 95% 

Total 20 100% 
 
Base on the table above showed that a small of respondents were 5% less than 20 
years old and more than 35 years old, and most of the respondents, 95% were 20 to 
35 years old. 

 
2. Differences in The Knowledge of Pregnant Women About Exclusive 

Breastfeeding in the Health Development Clinic in Simalungun District. 
 
Analysis pre-test and post-test scores were using paired T-test (Wilcoxon test 
alternative test used because the data not normally distributed). The knowledge data 
tested for normality. The results showed that the data not normally distributed at p < 
0.05 (using Shapiro-Wilk if the sample in the study was < 50). Because the results of 
the normality test show that it is not normally distributed, the alternative test used is 
the Wilcoxon test.  (Dahlan, 2015) 
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Table 2. Differences in The Knowledge of Pregnant Women About Exclusive 
Breastfeeding in the Health Development Clinic in Simalungun District. 

Variabel Pre Test Post Test P % 
Peningkatan 

Pengetahuan     
Median 70 80 <0.001* 20.3% 

Min - Maks 40-80 60-93.33   
        *Wilcoxon Test 

 
Table 2 shows that the knowledge variable experienced an increase in the median 
value before health education 70 with the lowest value was 40 and the highest was 80 
and after health education on exclusive breastfeeding 80 the lowest value was 60 and 
the highest was 93.33%, with a significant difference and an increase (p < 
0.001). The percentage increase in mother's knowledge after being given health 
education is 20.3%.  
 
DISCUSSION 
Based on table 2 above, shows that the knowledge variable experienced an increase 
in the median value before and after being given health education to the respondents, 
with a significant enhancement in difference (p < 0.001). Based on this, it can 
assume that there are differences in maternal knowledge about exclusive 
breastfeeding before and after being given health education. 
According to the theory, knowledge result from knowing and occurs after people 
have sensed a specific object. Sensing occurs through the human senses, namely the 
sense of sight, hearing, smell, taste, and touch. Most human knowledge was through 
the eyes and ears (Notoatmodjo, 2007). Health education gives by researchers to 
respondents through listening media. Hearing media is a tool that can help to 
stimulate the sense of hearing during the counseling process.  
A similar study was also conducted by Merdhika 2014 which stated that there was an 
effect of counseling on the level of knowledge and attitudes of breastfeeding mothers 
in exclusive breastfeeding. (Merdhika et al., February 2014). This research was also 
support by Tunny et al., 2020. Based on similar research conducted by Tunny et al., 
(2020) stated that Statistical analysis of respondents' knowledge after treatment 
obtained an average value for knowledge of 68.84; the lowest value was 30, and the 
highest was 100, significant with a p-value = 0.000 (α <0.05). Health education using 
leaflet media can increase mother's knowledge of awareness in the prevention of 
disease. (Tunny et al., 2020). The results showed that after gave an intervention in 
the form of health education, respondents' knowledge increased by 25.6% in the 
good category. A similar study was also conducted by Al-Abedi (2016) stated that 
Providing education health programs for pregnant women and mothers to increase 
their knowledge about breastfeeding can encourage mothers to give exclusive 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 295 Sofia, Bulgaria



breastfeeding in the first six months of the baby's life. The same thing was also 
convey in a study conducted by Jama et al., (2020), which stated that health 
promotion given to mothers, husbands, can encourage follow-up of antenatal care 
and exclusive breastfeeding counseling during antenatal care and is recommended to 
improve the practice of exclusive breastfeeding. (Jama, et al., 2020) 
Based on research done in the group by providing health education about exclusive 
breastfeeding, which is what midwives usually do to pregnant women, the results 
showed there is a difference in maternal knowledge. The results showed that 
providing health education by midwives can increase mothers' knowledge about 
exclusive breastfeeding 
 
 
 
CONCLUSION 
There is a difference in maternal knowledge about exclusive breastfeeding before 
and after being given health education at the Health Development Clinic in 
Simalungun District with a median value (p < 0.001). Health education can give to 
increase the mother's knowledge. 
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ÖZET 
Günümüzde ulaşım sektörü; nüfus artışı, teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak 
hızla büyümektedir. Türkiye’de ulaşım sistemleri arasında en çok kullanılan ulaşım türü 
karayolu ulaşımıdır. Ancak, karayollarında her geçen gün araç sayısının artmasıyla birlikte 
trafik yoğunluğu da artmakta, bu durum yol üstyapısının deforme olmasına neden olmaktadır. 
Bu sebeple yol yapım çalışmalarında daha dayanıklı, uzun ömürlü ve maliyeti daha etkin 
kılacak yeni yöntem ve teknikler sürekli geliştirilmektedir. Özellikle, son yıllarda beton 
teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak, beton yol kaplamalarının fiziksel ve 
mekanik dayanımını arttırmak için çeşitli katkı maddelerinin kullanımına hız verilmiştir. Bu 
çalışmada ise yol kaplamasında kullanmak amacıyla, ağırlıkça %0 (kontrol numune) ve 
%0,75 oranlarında çelik lif ile güçlendirilmiş, çimento ikamesi olarak ağırlıkça %0, %15, 
%20, %25 ve %30 oranlarında YFC’nin ikame edildiği beton numuneleri üretilmiştir.  Bu 
numuneler 28 günlük kür süresi sonunda dört noktalı eğilme dayanımı deneyine tabi tutulmuş 
ve kontrol numunesi referans alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde, 
AASHTO 1993 beton kaplama tasarım yöntemi ile taşıma gücü çok zayıf zeminler (plastik 
kil)  için farklı trafik yükleri altında (1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 
400×106) beton plak (kaplama) kalınlık hesaplamaları yapılmıştır. Deney neticesinde, çelik lif 
ve YFC katkılı beton numunelerinin eğilme dayanımlarının kontrol numunesine göre %9,77-
%13,54 aralığında artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar esas alınarak yapılan beton 
kaplama kalınlık hesaplamalarında, zayıf zeminler üzerine inşa edilecek beton yol 
kaplamalarında, farklı trafik yükleri için beton kaplama kalınlıklarının %4,35-6,63 aralığında 
azaldığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Beton Yol Kaplaması, Yüksek Fırın Cürufu (YFC), Çelik Lif, Eğilmede 
Çekme Dayanımı, AASHTO 1993 Tasarım Yöntemi. 
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ABSTRACT 
Today, the transportation sector; population growth is growing rapidly depending on the 
development of technology and economic developments. Highway transport is the most 
widely used mode of transport in Turkey. However, with the increase in the number of 
vehicles on the highways, the traffic density also increases, which causes the road pavement 
to deform. For this reason, new methods and techniques are constantly being developed in 
road construction works that will make them more durable, long-lasting and more cost 
effective. In particular, depending on the rapid developments in concrete technology in recent 
years, the use of various additives has been accelerated to increase the physical and 
mechanical strength of concrete pavements. In this study; concrete specimens reinforced with 
steel fiber at 0% (control specimen) and 0.75% by weight and in which 0%, 15%, 20%, 25% 
and 30% by weight BFS were substituted as cement substitute were produced. These 
specimens were subjected to a four-point flexural strength test at the end of the 28-day curing 
period and evaluated with reference to the control specimen. As a result of the evaluation; 
with the AASHTO 1993 concrete pavement design method, concrete pavement thickness 
calculations were made under different traffic loads (1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 
200×106 and 400×106) for very weak bearing strength soil. As a result of the experiment, it 
was determined that the flexural strengths of the steel fiber and BFS reinforced concrete 
specimens increased between 9.77% and 13.54% compared to the control specimen. In the 
concrete pavement thickness calculations based on these results, it was determined that the 
concrete pavement thicknesses for different traffic loads decreased in the range of 4.35-6.63% 
in the concrete road pavements to be built on very weak bearing strength soil. 
 
Keywords: Concrete Pavement, Blast Furnace Slag (BFS), Steel Fiber, Flexural Strength, 
AASHTO 1993 Design Method. 

1. GİRİŞ 
Dünyada ve Türkiye’de ulaşım sistemleri içerisinde ağırlıklı olarak kullanılan ulaşım sistemi 
olan karayolu ulaşımı nüfus artışı, teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak hızla 
büyümeye devam etmektedir. Ancak, bu gelişmelere bağlı olarak sürekli artış gösteren ulaşım 
araçları sebebiyle özellikle karayollarındaki ağır trafik yoğunluğunun da artması yol 
üstyapısında çeşitli deformasyonlara veya bozulmalara sebep olmaktadır [1, 3]. Bu 
deformasyonları önlemek veya en aza indirmek amacıyla yıllardır daha dayanıklı, uzun 
ömürlü ve düşük maliyetli yeni malzeme, yöntem ve teknikler sürekli geliştirilmeye 
çalışılmaktadır [4, 5].  
Son dönemlerde, beton yol teknolojilerinde yüksek fırın cürufu (YFC), uçucu kül, çelik lif vb. 
katkılarının kullanılması araştırma konusu olmuştur. Önemli çevre sorunlarına neden olan 
kömür kaynaklı atık cürufların inşaat sektöründe özellikle şehir içi yollarda, havaalanı 
pistlerinde, otopark sahalarında, terminallerde ve beton üretiminde puzolan malzeme olarak 
kullanılması ve bertaraf edilmesi üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir [8]. 
Özellikle, son yıllarda beton teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak, beton yol 
kaplamalarının fiziksel ve mekanik dayanımını arttırmak için çelik lif kullanımına hız 
verilmiştir. Bilindiği gibi beton yollar trafik yükleri altında esnek üstyapı elemanlarına göre 
yük dağılımını taban zeminine yayılı bir şekilde aktarmaktadır [6]. Çelik lif katkılı beton 
kaplamalar trafik yükleri altında geleneksel beton kaplamalı yollara göre daha farklı özellikler 
göstermektedir. Trafik yükleri altında lifsiz beton kaplamada mikro çatlakların oluşması 
nedeniyle ortaya çıkan gerilmeler düzensiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Beton karışımına 
katılan çelik lif, agregaların arasını dolduran harç fazı matrisinin içinde gerilmelerin 
aktarılmasına yardımcı olan küçük köprüler gibi çalışmaktadır. Çatlak sonrası betonun 
kazanmış olduğu bu davranış, elastik zemine oturan beton yol kaplamalarında çatlak 
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oluşumunu azaltmaktadır. Ayrıca, homojen bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan 
çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonu daha dayanıklı hale getirmektedir 
[7].  
Bu çalışmada, ağırlıkça %0 (kontrol) ve %0,75 oranlarında çelik lif ile çimento ikamesi olarak 
ağırlıkça %0, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında YFC’nin ikame edildiği beton numuneleri 
üretilmiş ve üretilen numunelerde çelik lif ile YFC’nin birleşik etkisinin taşıma gücü çok 
zayıf zeminlerde (plastik kil) beton yol kaplaması olarak kullanılabilirliği ve bunun beton yol 
kaplama kalınlığına etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, üretilen beton numuneleri dört noktalı 
eğilme dayanımı deneyine tabi tutulmuş ve kontrol numunesi referans alınarak 
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, deney sonuçları esas alınarak AASHTO 1993 beton 
kaplama tasarım yöntemi ile taşıma gücü çok zayıf zeminler için farklı trafik yükleri altında 
(1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106) beton plak (kaplama) kalınlık 
hesaplamaları yapılmıştır. 

 
2. MATERYAL VE METOT 
2.1. Materyal 
2.1.1. Çimento 
Bu çalışmada, Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen ve özgül ağırlığı 3,08 
gr/cm3 olan CEM I 42,5 R tipi Portland çimentosu (PÇ) kullanılmıştır.  
2.1.2. Agrega 
Çalışmada kullanılan agregalar, Kırklareli ili Dalbay Taş İmalatı San. ve Tic.Ltd.Şti 
tarafından temin edilmiştir. Agrega, 0-5 mm (kırma kum), 5-11 mm (kırma taş) ve 11-22 mm 
(kırma taş) olmak üzere üç ayrı malzeme sınıfına ayrılmıştır. Tüm karışımlarda 0-5 mm kırma 
kum (özgül ağırlık 2,77 kg/m3), 5-11 mm kırmataş I (özgül ağırlık 2,79 kg/m3) ve 11-22 mm 
kırmataş II (özgül ağırlık 2,80 kg/m3) sırasıyla % 22, % 38 ve % 40 oranlarında kullanılmıştır. 
Agrega karışımının granülometri eğrisi Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 1 : Agrega karışımının granülometri eğrisi 

 
2.1.3. Kimyasal katkı 
Çelik lif ilavesi ile zorlaşan taze betonun işlenebilirliğini artırmak ve nihai yüksek performans 
sağlamak amacıyla su/çimento oranı 0,40 olan beton karışımında bağlayıcının %1,34’ü 
oranında süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Kullanılan süper akışkanlaştırıcının özgül 
ağırlığı 20 oC’de 1,11 g/cm3 olarak belirlenmiştir. 
2.1.4. Çelik lif 
Çalışmada kullanılan çelik lif (Şekil 2), Kemerli Metal San. ve Tic.A.Ş. firmasından temin 
edilmiştir. Çelik lifin uzunluğu 60 mm, çapı 0,90 mm ve boy/çap oranı ise 65’tir. Metal 
renkli, parlak ve yapışık özellikte olan çelik lifin TS EN 14889-1 standardına göre çekme 
mukavemeti 1.150 N/mm2, özgül ağırlığı ise 7.85 gr/cm3’dir.  
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Şekil 2 : Çalışmada kullanılan çelik lif 

2.1.5. Yüksek Fırın Cürufu (YFC) 
YFC, Karçimsa Ltd.Şti. firmasından temin edilmiş ve çalışmada çimento ile ağırlıkça yer 
değiştirilerek kullanılmıştır. YFC’nin özgül ağırlığı 2,90 gr/cm3 ve özgül yüzeyi 4.417 cm2/g 
olarak alınmıştır. 
 
2.2. Metot 
2.2.1 Beton Karışım Numunelerinin Hazırlanması 
Bu çalışmada üretilen betonlarda CEM I 42,5 R tipi çimento, YFC, 0-5 mm, 5-11 ve 11-22 
mm dane dağılımına sahip agregalar, şebeke suyu ve 0,90 mm çaplı 60 mm uzunluğunda iki 
ucu kancalı çelik lif kullanılmıştır. Üretilen betonlarda su/çimento oranı 0,40 alınmış, çelik lif 
ağırlıkça %0 (kontrol) ve %0,75; YFC ise çimento ikamesi olarak ağırlıkça %0, %15, %20, 
%25 ve %30 oranlarında betona katılmıştır. Beton karışımında karma suyu olarak 
Tekirdağ/Çorlu şehir şebeke suyu kullanılmıştır. 
Deneyler için üretilen kontrol betonları ile katkılı karışımlar Çizelge 1’de gösterildiği şekilde 
kodlanmış ve karışım oranları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Numunelere ait kodlandırma ve anlamları 

Karışım 
Kodu Kodların anlamı 

(K-Ç) Bağlayıcısı çimento olan, çelik lif içermeyen kontrol 
betonu numunesi 

(K-Ç15Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %15 YFC içeren, 
çelik lif içermeyen kontrol betonu numunesi 

(K-Ç20Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %20 YFC içeren, 
çelik lif içermeyen kontrol betonu numunesi 

(K-Ç25Y)  Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %25 YFC içeren, 
çelik lif içermeyen kontrol betonu numunesi 

(K-Ç30Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %30 YFC içeren, 
çelik lif içermeyen kontrol betonu numunesi 

(0,75L+Ç) Bağlayıcısı çimento olan %0,75 çelik lif katkılı beton 
numunesi 

(0,75L+Ç15Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %15 YFC içeren, 
%0,75 çelik lif katkılı beton numunesi 

(0,75L+Ç20Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %20 YFC içeren, 
%0,75 çelik lif katkılı beton numunesi 

(0,75L+Ç25Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %25 YFC içeren, 
%0,75 çelik lif katkılı beton numunesi 

(0,75L+Ç30Y) Bağlayıcısı çimentonun ikamesi olarak %30 YFC içeren, 
%0,75 çelik lif katkılı beton numunesi  
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Çizelge 2. Karışım oranları 

Karışım 
Kodu 

(K
-

Ç) 

(K-
Ç15
Y) 

(K-
Ç20
Y) 

(K-
Ç25
Y)  

(K-
Ç30
Y) 

(0,75L
+Ç) 

(0,75L+
Ç15Y) 

(0,75L+
Ç20Y) 

(0,75L+
Ç25Y) 

(0,75L+
Ç30Y) 

Çimento 
(kg/m3) 

45
0 

382,
50 360 337,

50 315 450 382,50 360 337,50 315 

Agr
ega 

 
(kg/
m3)  

Kırm
a 

kum 
(0-5 
mm) 

41
0 409 409 409 409 406 405 405 404 404 

Kırm
ataş I 
(5-11 
mm) 

70
9 707 707 706 706 701 699 699 698 698 

Kırm
ataş 
II 

(11-
22 

mm) 

74
6 744 744 743 743 738 736 736 735 735 

YFC 
(kg/m3)  

0,
00 

67,5
0 

90,0
0 

112,
50 

135,
00 0,00 67,50 90,00 112,50 135,00 

Çelik Lif 
(kg/m3)  

0,
00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,88 58,88 58,88 58,88 58,88 

Su (kg/m3)  180 
Akışkanlaşt
ırıcı (kg/m3) 6,00 

Su/Bağlayıc
ı (%) 0,40 

 
Çizelge 2’de verilen karışım oranları esas alınarak çimento, kum ve kırmataşın kuru olarak 
karıştırılmasıyla başlanmış, daha sonra kimyasal katkının yarısı ile suyun yarısı başka bir 
yerde karıştırılarak eklenmiştir. Kimyasal katkının ve suyun kalan kısımları karışıma 
kontrollü olarak eklenerek karışımın homojenliği sağlanmıştır. Beton, akıcı karakter 
kazandıktan sonra çelik lifler karışıma en son aşamada serpilerek eklenmiş ve homojen olarak 
dağılana kadar karıştırma yapılmıştır. Toplam 15 dk sonunda karıştırma işlemi 
tamamlanmıştır. Üretilen betonlar, her bir deney için farklı boyuttaki kalıplara dökülerek 
sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Kalıplara yerleştirilen betonlar yaklaşık 24 saat sonra 
kalıplardan çıkarılarak 23±2°C olan su dolu kür havuzunda 7, 28 ve 90 gün bekletilerek küre 
tabi tutulmuştur. Kür sonunda tüm numuneler laboratuvar ortamında bekletilerek doygun 
yüzey kuru (DYK) hale getirilmişlerdir. DYK halindeki numuneler üzerinde eğilmede çekme 
dayanımı deneyi gerçekleştirilmiştir. 
 
2.2.2 Eğilme Dayanımı Deneyi 
Hazırlanan beton numunelerinin eğilme dayanımları, 28 günlük kür süresi sonunda 
150x150x525 mm boyutundaki kiriş numuneler üzerinde yapılan dört noktalı eğilmede çekme 
dayanımı testi ile belirlenmiştir. Deney, TS EN 12390-5 standardına uygun olarak yükleme 
hızı 0,04–0,06 MPa/s (N/mm2.s) aralığında belirlenerek yapılmıştır. Numunelerin eğilme 
dayanımları her grupta üç numunenin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Lifli beton 
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numuneler geleneksel betona göre boşluklu bir yapıya sahip olduklarından deney esnasında 
numunelerde gevrek kırılma meydana gelmiştir. Eğilmede çekme deneyi sırasında kesit yük 
taşıyamaz duruma gelmiş ve kırılmıştır. Çalışma kapsamında eğilme dayanımı tespitine 
yönelik fotoğraflar Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. : Kontrol ve YFC katkılı lifli beton numunelerinin eğilme dayanımının tespiti 

 

Numunelerin eğilmede çekme dayanımları Eşitlik (1) yardımı ile hesaplanmıştır. 

σ =P×L/(b×h2)    (1) 

Bu eşitlikte; 
 :Eğilme dayanımını (MPa)  

P :Maksimum yükü (N) 
L :İki mesnet arasındaki açıklığı (mm) 
b :Numunenin genişliğini (mm) 
h :Numunenin yüksekliğini (mm) göstermektedir. 

 
2.2.3 AASHTO 1993 Yöntemi İle Beton Yol Kaplama Tasarımı 
Rijit kaplamaların esnek kaplamalara nazaran en önemli üstünlükleri, yüksek elastik modülü 
ve yüksek rijitliklerinden dolayı daha fazla mukavemet gösterebilmeleri, trafik yüklerini 
zemin üzerinde daha geniş alana yayabilmeleri, ısı, rutubet gibi çevre şartlarından daha az 
etkilenmeleridir. Rijit plaklar tüm bu etkilere karşı koymaya çalışırlar. Bu nedenle beton 
kaplama kalınlığının bu etkileri karşılayabilecek kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, beton kaplamanın performansı için 8,2 tonluk standart eşdeğer tek dingil yükü 
tekerrür sayısının (W8,2), kaplamanın performansı üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak elde edilen AASHTO 1993 denklemi Eşitlik 2’de verilmiştir. Beton kaplama 
kalınlığı (d), aşağıda verilen Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanmaktadır [9]. 
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log( ) =  × + 7,35 × log( + 1) − 0,06 + log ∆4,5 − 1,51 + 1,624 × 10( + 1) , + (4,22 − 0,32 × )
×

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ × × ( , − 1,132)
215,63 × × . − 18,42, ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤
 

 
Eşitlik 2’de verilen parametrelerin anlamları ve çalışma kapsamında AASHTO 1993 tasarım 
kriterleri uyarınca seçilen değerler Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. AASHTO 1993 tasarım yöntemi parametrelerin seçilen değerleri [9, 10] 
AASHTO 1993 rijit üstyapı tasarım yöntemi ile beton yol kaplama tasarımı 

Sembol Birimi Tanım Açıklama 

W8,2 - 
Toplam standart dingil 
yükü tekerrür sayısı 
(8,2 ton) 

1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 
100×106, 200×106 ve 400×106 

R - 
Proje hedefine 
yaklaştıran 
mühendislik etkisi 

Türkiye için yapılacak 
tasarımlarda tavsiye edilen (R) 
değerleri,  devlet yolları ve 
otoyollar için %95, il yolları için 
ise %85 alınması 
öngörülmektedir. Bu çalışmada 
R=%95 alınmıştır. 

ZR - Standart normal sapma 

Çalışmada yapılan 
hesaplamalarda otoyollar ve 
devlet yolları için R değeri %95, 
seçilen R değerine bağlı olarak 
ZR değeri -1,645 olarak 
seçilmiştir.  

S0 - 
Trafik tahmini ve 
performans tahmininin 
bileşik standart hatası 

Rijit üstyapılar için toplam 
standart sapma değerinin (So) 
0,35 olarak alınması 
önerilmektedir. Bu çalışmada 
So=0,35 olarak alınmıştır.  

d (inç)  
(0,0254 m) 

Kaplamanın plak 
kalınlığı (inç) (0,0254 
m), 

- 

ΔPSI - 

İlk tasarım servis 
yeteneği (po) ile son 
servis yeteneği indeksi 
(pt) arasındaki fark, 

AASHTO 1993 yöntemine göre 
(po) değeri rijit yol üstyapıları 
için 4,5 olarak belirlenmiştir. 
Çalışma için yapılan 
hesaplamalarda p0 = 4,5 ve  
pt = 2,5 olarak seçilmiştir. 
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S'c 
(psi)  
(6,8950×103 
Pa) 

Beton için eğilme 
dayanımı değeri  

Eğilme dayanımı değeri, dört 
noktalı eğilme dayanımı deney 
sonucunda elde edilmiştir.   

J - Yül transfer katsayısı 

Projelendirme koşullarına göre 
yük transfer katsayıları AASHTO 
1993 Tasarım Rehberinde 
verilmiştir. Bu çalışmada, tüm 
hesaplamalar için J=2,70 olarak 
kabul edilmiştir. 

Cd - Drenaj katsayısı 
AASHTO 1993 Tasarım Rehberi 
uyarınca hesaplamalarda Cd 
değeri 1 olarak alınmıştır. 

Ec 
(psi)  
(6,8950×103 

Pa) 

Betonun elastisite 
modülü 

AASHTO tarafından Ec = 
6750×S’c eşitliği ile hesaplanması 
önerilmiştir.  

k 
(pci)  
(27679,9 
kg/m3) 

Taban zemini efektif 
reaksiyon modülü  

‘k’ değeri, zeminin taşıma 
gücüne, yoğunluğuna, nem 
miktarına ve cinsine bağlı olarak 
değişiklik gösterebilmektedir. ‘k’ 
için genelde kullanılan değerler 
150≤k≤550 aralığındadır.   

 
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
3.1. Eğilmede Çekme Dayanımı Deney Sonuçları 
Hazırlanan 150x150x525 mm boyutundaki beton kiriş numuneler 28 gün küre tabi tutulduktan 
sonra dört noktalı eğilme deneyine maruz bırakılmıştır. Deney, 20 ton eğilme kapasiteli 
preste, 0,05 MPa/s yükleme hızı uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol ve %0,75 çelik lif 
katkılı numunelere ait eğilmede çekme dayanım grafiği Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 4: Kontrol ve katkılı numunelerin 28 günlük eğilmede çekme dayanımları  
 

Şekil 4’de görüldüğü gibi, çelik lif katkısı ile beton numunelerin eğilme dayanımı 
değerlerinde kontrol numunesine göre artış meydana gelmiştir. Betonun 28 günlük kür süresi 
sonunda, eğilme dayanımındaki bu artışın kontrol betonuna kıyasla, sırasıyla %9,77; %12,48; 
%13,54; %13,02 ve %12,98 kadar yüksek oranlarda oluşmuştur. Literatürde yapılan 
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çalışmada, betona katılan mikro ve makro boyuttaki çelik liflerin betonun eğilme dayanımını 
arttırdığı görülmüştür. Ancak bu artışının lif boyunun uzunluğuna paralel bir şekilde oluştuğu 
ve 35 mm uzunluğundaki çelik lifin eğilme dayanımını %31,75 arttırırken, 60 mm 
uzunluğundaki çelik lifin ise %60,67 oranında arttırdığı görülmüştür [11]. 

 
3.2. AASHTO Metodu ile Beton Yol Kaplama Kalınlığı Tasarım Sonuçları   
Karayolu beton kaplama tasarımı; %0 (kontrol) ve %0,75 oranlarında çelik lif ile 
güçlendirilmiş beton numuneleri esas alınarak AASHTO 1993 tasarım rehberine göre 
yapılmıştır. Hesaplamalarda taşıma gücü çok zayıf (plastik kil) zemin için yedi ayrı proje 
trafiği dikkate alınmıştır. Trafik seçiminde, hafif taşıt trafiği olarak yıllık ortalama günlük ağır 
taşıt trafiğinin (YOGATT) 500’den küçük olduğu veya başka bir ifade ile W8,2’nin 
3,1×106’dan küçük olduğu 1×106 standart dingil yükü tekerrürü alınmıştır. Ağır taşıt trafiği 
olarak ise YOGATT değerinin 500’den büyük olduğu 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 
200×106 ve 400×106 standart dingil yükü tekerrür sayıları alınmıştır. 
Ayrıca, beton yol kaplamasının tasarımında kullanılan minimum dayanım gereksinimleri [12] 
Çizelge 4’de verilmiştir.   
 
 

Çizelge 4. Beton yol kaplama tasarımı için minimum eğilme dayanım değeri [12]. 
Karakteristik Küp 
Basınç Dayanımı, fck 
(N/mm2) 

Eğilmede Çekme 
Dayanımı,  
fcbt (N/mm2) 

Min. C 30/37 Min. 4,50 
 
Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde (plastik kil, k=150 pci) numunelerinin beton yol kaplama 
tasarımında kullanılacak S’c ve Ec değerleri Çizelge 5’de verilmiştir. 
 
 
 
 

Çizelge 5. Kontrol ve çelik lif katkılı numunelerine ait S’c ve Ec değerleri 

Karışım 
Kodu 

Eğilmede 
çekme 

dayanımı (S’c) 
(28 gün) 
(MPa) 

S’c (psi) Ec (psi) 

(K-Ç) 5,97 865,44 5.841.719,70 
(K-Ç15Y) 6,17 894,88 6.040.457,61 
(K-Ç20Y) 6,35 920,99 6.216.678,42 
(K-Ç25Y)  6,30 913,74 6.167.728,19 
(K-Ç30Y) 6,24 905,04 6.108.987,92 
(0,75L+Ç) 6,55 950,00 6.412.479,31 
(0,75L+Ç15Y) 6,94 1.006,56 6.794.291,06 
(0,75L+Ç20Y) 7,21 1.045,72 7.058.622,26 
(0,75L+Ç25Y) 7,12 1.032,67 6.970.511,86 
(0,75L+Ç30Y) 7,05 1.022,52 6.901.981,55 
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Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde (k=150 pci) farklı proje trafikleri için kaplama kalınlıkları 
Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanarak belirlenmiş ve kaplama kalınlıklarında meydana gelen 
azalmanın trafikle değişim grafiği Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Kontrol ve çelik lif katkılı numuneler için kaplama kalınlıkları 

 
Şekil 5 incelendiğinde, taşıma gücü çok zayıf zeminlerde %0,75 çelik lif katkılı 

numunelerin, kontrol numunesine göre beton kaplama kalınlığında azalma meydana gelmiştir. 
Bu azalma 1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106 proje trafikleri için 
sırasıyla; 

 
 (0,75L-Ç) numunesinde, %4,98; %4,84; %4,64; %4,43; %4,39; %4,37 ve %4,35, 
 (0,75L+Ç15Y) numunesinde, %6,20; %6,12; %5,85; %5,56; %5,51; %5,48 ve %5,46, 
 (0,75L+Ç20Y) numunesinde, %6,62; %6,63; %6,34; %6,00; %5,94; %5,90 ve %5,89, 
 (0,75L+Ç25Y) numunesinde, %6,40; %6,39; %6,10; %5,78; %5,70; %5,69 ve %5,67,  
 (0,75L+Ç30Y) numunesinde, %6,41; %6,36; %6,08; %5,76; %5,72; %5,68 ve %5,66 

kadar meydana gelmiştir.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
Taşıma gücü çok zayıf (plastik kil) zeminler üzerinde inşa edilecek beton yol kaplamalarında 
çelik lif ve çimento ikamesi olarak farklı oranlarda YFC kullanılmasının beton plak kaplama 
kalınlığına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
* Beton numunelerin eğilme dayanımı değerlerinde kontrol betonuna göre artış meydana 
gelmektedir. Betonun 28 günlük kür süresi dikkate alındığında, eğilme dayanımındaki bu 
artışın kontrol betona kıyasla, %0,75 çelik lif katkılı numuneler için sırasıyla %9,77, %12,48, 
%13,54 %13,02 ve %12,98 kadar yüksek oranda olduğu görülmüştür. Bu durum, karışımlara 
ilave edilen çelik liflerin matristeki çatlakları köprüleyerek çatlak başlamasını ve büyümesini 
engellemesi ve geciktirmesi ile açıklanabilir. Literatürdeki çalışmalarda, betona katılan çelik 
liflerin betonun eğilme dayanımını %31,75 kadar arttırdığı görülmüştür [13]. 
* Hesaplamalar neticesinde, taşıma gücü çok zayıf zeminler üzerine inşa edilecek çelik lif 
katkılı numunelerin farklı trafik değerlerindeki (1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 
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200×106 ve 400×106) beton kaplama kalınlıklarının ortalama %4,35-6,63 aralığında azaldığı 
tespit edilmiştir. Literatürde yapılan çok az sayıda araştırmada proje trafiği, zeminin taşıma 
gücü gibi değişken ölçütlere bağlı olarak %0,5 çelik lif katkısının beton kaplama kalınlığını 
%20,50 kadar azalttığı tespit edilmiştir [14]. 
Çalışma sonucunda, farklı trafik yükleri altında taşıma gücü çok zayıf bir zemine %0,75 çelik 
lif ilave edilmesiyle, beton yol kaplama tasarımı için istenen eğilme dayanımının sağlandığı, 
rijit yol üstyapı tabaka kalınlıklarının azaldığı tespit edilmiştir. 
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ÖZET 
Günümüzde, Yüksek Fırın Cürufu (YFC), uçucu kül ve çelik lif gibi katkılar betonun 
özelliklerini iyileştirmek amacıyla çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, önemli 
çevre sorunlarına neden olan kömür kaynaklı YFC’nin inşaat sektöründe, şehir içi yollarda, 
havaalanı pistlerinde, otopark sahalarında, terminallerde ve beton üretiminde çimentonun 
ikamesi olarak puzolan malzeme olarak kullanılması ve böylece bertaraf edilmesi üzerinde 
durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada ise, bağlayıcı olarak çimento yerine 
YFC ikame edilen yol betonlarının fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılarak, taşıma gücü 
çok zayıf, orta ve çok iyi zeminlerde yol kaplaması olarak kullanılabilirliği ve beton yol 
kaplama kalınlığına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, çimento dozajı 450 kg/m3 seçilerek, 
bağlayıcı yerine ağırlıkça %0, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında YFC ikame edilmiş ve 
beton karışım numuneleri hazırlanmıştır. Numuneler, 28 günlük kür süresi sonunda dört 
noktalı eğilme dayanımı testine tabi tutulmuştur. Deney sonuçları esas alınarak AASHTO 
1993 beton kaplama tasarım yöntemi ile anılan üç farklı zemin için farklı trafik yükleri altında 
(1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106) beton plak (kaplama) kalınlık 
hesaplamaları yapılmıştır. Deneyler neticesinde, YFC katkılı beton numunelerinin kontrol 
numunesine kıyasla eğilme dayanımlarının %3,40-6,42 oranında arttığı ve en yüksek eğilme 
dayanımının %20YFC katkılı numunelerde elde edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, AASHTO 
1993 tasarım yöntemine göre, beton kaplama kalınlığının taşıma gücü çok zayıf zeminlerde 
%1,58-3,38, orta zeminlerde %1,59-%3,43, çok iyi zeminlerde ise %1,60-3,70 oranlarında 
azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çimento yerine YFC ikamesi ile üretilen betonların 
tüm zemin grupları için beton yol kaplama kalınlığını azalttığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek Fırın Cürufu (YFC), Zemin Taşıma Gücü, Eğilmede Çekme 
Dayanımı, AASHTO 1993 Tasarım Yöntemi,  Beton Kaplama Kalınlığı.  
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ABSTRACT 
Today, additives such as Blast Furnace Slag (BFS), fly ash and steel fiber are frequently used 
in studies to improve the properties of concrete. In particular, the use of coal-derived BFS, 
which causes significant environmental problems, as a pozzolan material as a substitute for 
cement in the construction sector, city roads, airport runways, parking lots, terminals and 
concrete production, and thus its disposal has become an important issue. In this study, the 
physical and mechanical properties of road concretes, in which BFS substituted cement as a 
binder, were investigated, and its usability as a road pavement on very weak bearing strength, 
middle and best soils and its effect on the concrete pavement thickness were investigated. In 
the study, cement dosage of 450 kg/m3 was chosen, 0%, 15%, 20%, 25% and 30% by weight 
of BFS was substituted instead of binder and concrete mixture specimens were prepared. The 
specimens were subjected to the four-point flexural strength test at the end of the 28-day 
curing period. Based on the experimental results, AASHTO 1993 concrete pavement design 
method is used for three different soils under different traffic loads (1×106, 5×106, 10×106, 
50×106, 100×106, 200×106 and 400×106) concrete pavement thickness calculations were 
performed. As a result of the experiments, it was determined that the flexural strength of the 
BFS-added concrete specimens increased by 3.40-6.42% compared to the control specimen, 
and the highest flexural strength was obtained in the 20%BFS-added specimens. In addition, 
according to the AASHTO 1993 design method, it was found that the thickness of the 
concrete pavement decreased by 1.58-3.38% on very weak bearing capacity soil, 1.59-3.43% 
on middle bearing capacity soil, and 1.60-3.70% on best bearing capacity soil. As a result, it 
has been observed that concretes produced with the substitution of BFS substitute for cement 
reduce the concrete pavement thickness for all soil groups. 
 
Keywords: Blast Furnace Slag (BFS), Soil Bearing Strength, Flexural Strength, AASHTO 
1993 Design Method, Concrete Pavement Thickness. 
 
1. GİRİŞ 
Günümüzde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle çeşitli özellikleri geliştirilmiş, yeni üretim 
ve uygulama tekniklerine sahip, bu özellikleri sayesinde fonksiyonel kullanım imkânı ile 
çeşitli problemleri ortadan kaldıran betonların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Önemli 
yapı malzemesi olma özelliğini koruyan betonların, çeşitli katkı maddeleri ile özelliklerinin 
iyileştirilmesi önemli bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Özellikle, hem basınç 
hem çekme hem de eğilme dayanımı yüksek olan beton üretimi için beton içerisine puzolan 
katılarak diğer mekanik özelliklerinin artırılması amaçlanmıştır [1-3].  
Betonun anılan özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra bağlayıcı olan çimentonun yerine 
ikame olarak puzolanların kullanılması ile dayanım ve maliyetin nasıl değiştiği konusu 
araştırılmış, atık bir malzeme olan YFC’nin geri dönüşümü sağlanarak, YFC ikameli 
betonların belirli bir seviyeye kadar betonda kullanılması ile önemli dayanım kazanımlarının 
elde edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, YFC kullanımının, beton üretimine bağlı karbon salınımını 
azalttığından çevre kirliliği açısından potansiyel pozitif etki yarattığı, çimento yerine kısmi 
olarak YFC’nin kullanılmasının enerjiden tasarruf sağlamasının yanı sıra, ekonomik ve 
çevresel etkileri azaltan pozitif yönde bir katkı da sunduğu görülmüştür [4-7]. Son yıllarda, 
YFC katkılı betonun bu özellikleri sayesinde, beton yol kaplamalarında kullanılması ile 
ekonomik, üstün kalite, güvenlik ve konfor kriterlerini taşıyacak bir beton yol üstyapısının 
projelendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece tasarım ömrü süresince kaplama üzerinden 
geçecek trafiği, güvenli bir şekilde taşırken büyük deformasyonlara maruz kalmayacak 
şekilde beton plak kalınlığının hesap edilmesi ve üstyapıda kullanılacak malzemelerin 
özelliklerinin belirlenmesi sağlanacaktır [8-11]. 
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Puzolan katkılı betonlarla ilgili yapılmış araştırmalarda; YFC içeren betonların, Portland 
çimentolu betona göre daha az suya ihtiyaç duyduğu, bunun sebebinin, cüruf partiküllerinin 
pürüzsüz yüzey dokusu ve cürufun kimyasal reaksiyonunun daha geç başlaması [5], YFC’nin 
agrega bağlayıcı ara yüzeyinde bulunan boşlukları daha iyi doldurmasından dolayı betonun 
basınç ve eğilme dayanımını artırdığı [6] tespit edilmiştir. 
Konuya yönelik olarak literatürde yapılan çalışmalarda, YFC’nin ağırlıkça %0, %10, %20 ve 
%30 oranlarında çimento ile ikame ettirilmesi ile bu numuneler üzerinde çökme deneyi ile 
basınç ve eğilme dayanımı deneyleri uygulamış, YFC miktarı arttıkça beton karışımlarının 
işlenebilirliğinin arttığı ve betonda YFC ikame oranı yükseldikçe ileri yaşlarda basınç 
dayanımlarının %±20 oranında değişim gösterdiği, eğilme dayanımının ise arttığı tespit 
edilmiştir [12-15]. 
Bu çalışmada, literatürde daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak, çimentonun ikamesi 
olarak ağırlıkça %0, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında YFC kullanılarak üretilen 
betonların, farklı taban zeminleri için beton yol kaplamalarında kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Bu amaçla üretilen betonlar eğilmede çekme dayanımı deneyine tabi tutulmuş 
ve kontrol numunesi referans alınarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, deney sonuçları 
esas alınarak AASHTO 1993 beton kaplama tasarım yöntemi ile farklı taban zeminleri için 
farklı trafik yükleri (1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106) altında 
beton kaplama kalınlık hesaplamaları yapılmıştır. 
 
2. MATERTAL VE YÖNTEM 
2.1. Materyal 
Bu çalışmada; Kırklareli Dereköy yöresine ait iki farklı boyutta kırmataş iri agrega ve aynı 
yörenin kırmakum ince agregası kullanılmıştır. Beton karışımlarında, TS EN 1097-6’ya [16] 
göre 0-5 mm kırma kum (özgül ağırlık 2,77 kg/m3), 5-11 mm kırmataş I (özgül ağırlık 2,79 
kg/m3) ve 11-22 mm kırmataş II (özgül ağırlık 2,80 kg/m3) sırasıyla % 22, % 38 ve % 40 
oranlarında kullanılmıştır. 
Beton üretiminde bağlayıcı olarak, Traçim Çimento fabrikasında üretilen CEM I 42,5 R (PÇ 
42,5) çimentosu kullanılmıştır. Numunelerin üretiminde çimento yerine bağlayıcı malzeme 
olarak Karabük/Karçimsa firmasının atık ürünü olan YFC kullanılmıştır. Deneylerde 
kullanılan çimento ve YFC’nin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. Taze beton üretiminde karma suyu olarak Tekirdağ/Çorlu ilçesi içme suyu 
kullanılmıştır. 
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Çizelge 1. PÇ 42,5 ve YFC’nin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri 
Kimyasal bileşim 

(%) PÇ 42,5 YFC 

SiO2 19,41 34,01 
Al2O3 4,50 11,95 
Fe2O3 3,49 1,18 
CaO 63,09 31,65 
MgO 1,10 8,51 
Na2O 0,27 0,52 
K2O 0,69 0,71 
SO3 3,20 0,61 

Kızdırma kaybı 3,80 - 
Çözünmeyen kalıntı 0,80 - 

Fiziksel Özellikler   
  

Yoğunluk (g/cm3) 3,08 2,90 
İncelik (Blaine) 

(cm2/g) 3.720,00 4.417,00 

 
2.2. Numunelerin Hazırlanması 
Beton karışımları 0-5 mm (kırma kum), 5-11 mm (kırma taş) ve 11-22 mm (kırma taş) olmak 
üzere üç ayrı agrega grubu kullanılarak hazırlanmıştır. Her üç agrega grubu kontrol betonu ve 
YFC katkılı numunelerde sırasıyla yaklaşık %22, %38 ve %40 oranlarında kullanılmıştır. 
Agregaların elek analizi TS EN 933–1 [17] “Tane Büyüklüğü Dağılımı Deneyi” standardına 
göre yapılmıştır. Numunelerin üretiminde kullanılan agreganın granülometrik dağılımı ise 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Agrega karışımının granülometri eğrisi 

 
Beton numunelerin üretiminde kullanılan hiper akışkanlaştırıcı (HA) oranı sabit tutulmuş ve 
karışıma bağlayıcının %1,34’ü oranında katılmıştır. Kullanılan HA’nın özgül ağırlığı 1,11 
g/cm3 olarak belirlenmiştir. 
Kontrol betonu ve dört grup YFC kullanılarak çimento ile 67,50; 90,00; 112,50 ve 135,00 
kg/m3 
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miktarında ikame edilmiş ve toplam beş seri beton numunesi üretilmiştir. Üretilen kontrol 
betonları ile karışımlar aşağıdaki gibi kodlanmış ve 1 m3 beton karışımına giren malzeme 
miktarları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 Çimento (K-Ç): Bağlayıcısı çimento olan kontrol betonu numunesi, 
 Çimento+%15YFC (Ç15Y): Bağlayıcısı çimento ile %15 oranında yer değiştiren YFC, 
 Çimento+%20YFC (Ç20Y): Bağlayıcısı çimento ile %20 oranında yer değiştiren YFC, 
 Çimento+%25YFC (Ç25Y): Bağlayıcısı çimento ile %25 oranında yer değiştiren YFC, 
 Çimento+%30YFC (Ç30Y): Bağlayıcısı çimento ile %30 oranında yer değiştiren YFC’dir. 

 
Çizelge 2 : Numunelerin karışım oranları 

Karışı
m 
Kodu 

 
Çiment

o 
(kg/m3) 

 
YFC 

(kg/m3

) 

Agrega (kg/m3) Su  
(kg/m3

) 

Hiper 
Akışkanlaştırı

cı  
(kg/m3) 

Su/Bağlayı
cı  

(%) 
(0-5) 
mm  

Agreg

(5-11) 
mm  

Agreg

(11-
22) 
mm  

(K-Ç) 450 0 410 709 746 

180 6,00 0,40 
(Ç15Y) 382,50 67,50 409 707 744 
(Ç20Y) 360 90 409 707 744 
(Ç25Y)  337,50 112,50 409 706 743 
(Ç30Y) 315 135 409 706 743 

 
Çizelge 2’deki oranlar esas alınarak, numuneleri oluşturan bileşenler tartıldıktan sonra, 80 
dm3 kapasiteli bir mikserde Şekil 2’de verilen esaslar dâhilinde karıştırma işlemi yapılmıştır. 
Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra numuneler laboratuvar ortamında karışım suyunun 
buharlaşmasını önlemek için üstü kapalı bir şekilde 24 saat bekletilmiştir. Prizini alan 
numuneler kalıplardan çıkarıldıktan sonra sıcaklığı 23±2°C’de olan su dolu kür havuzunda 
kür edilmiştir. Numuneler kür havuzunda 28 gün bekletilmiştir. Kür havuzundan çıkarılan 
tüm numuneler laboratuvar ortamında bekletilerek doygun yüzey kuru (DYK) hale 
getirilmiştir. DYK halindeki numuneler üzerinde eğilmede çekme dayanım deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2. Beton numunelerinin karıştırma esasları 
 

3. YÖNTEM 
3.1 Eğilmede Çekme Dayanımı Deneyi 

Eğilmede çekme dayanımı, bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu 
özellik, silindirik ya da prizmatik numunelere üç ya da dört noktada yük uygulayan 

İri Agrega + İnce Agraga Çimento + YFC Su (% 90) Akışkan + Su (% 10)

2 dak.

3 dak.

5 dak.
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düzenekler kurularak malzeme kırılana kadar yük uygulanmasıyla belirlenir. Deney, TS EN 
12390-5 standardına uygun olarak yükleme hızı 0,04–0,06 MPa/s (N/mm2.s) aralığında 
belirlenerek yapılır. Çalışma kapsamında eğilme dayanımı tespitine yönelik fotoğraf Şekil 
3’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. : Kontrol ve YFC katkılı beton numunelerinin eğilme dayanımının tespiti 
 

Eğilmede çekme dayanımları formül (1) kullanılarak hesaplanmaktadır. 

σ =P×L/(b×h2)    (1) 

Bu formülde; 
 :Eğilme dayanımını (MPa)  

P :Maksimum yükü (N) 
L :İki mesnet arasındaki açıklığı (mm) 
b :Numunenin genişliğini (mm) 
h :Numunenin yüksekliğini (mm) göstermektedir. 
 
3.2 AASHTO 1993 Yöntemi İle Beton Yol Kaplama Tasarımı 
 Beton kaplamanın performansı için 8,2 tonluk standart eşdeğer tek dingil yükü 
tekerrür sayısının (W8,2) kaplamanın performansı üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak elde edilen AASHTO 1993 denklemi Eşitlik 2’de verilmiştir. Beton kaplama 
kalınlığı (d), aşağıda verilen Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanmaktadır [21]. 
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log( ) =  × + 7,35 × log( + 1) − 0,06 + log ∆4,5 − 1,51 + 1,624 × 10( + 1) , + (4,22 − 0,32 × )
×

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ × × ( , − 1,132)
215,63 × × . − 18,42, ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤
 

 
Eşitlik 2’de verilen parametreler ile AASHTO 1993 tasarım kriterleri uyarınca seçilen 
değerler Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. AASHTO 1993 tasarım yöntemi için seçilen parametrelerin değerleri [21, 22] 
AASHTO 1993 rijit üstyapı tasarım yöntemi ile beton yol kaplama tasarımı 

Sembol Birimi Tanım Açıklama 

W8,2 - 
Toplam standart dingil 
yükü tekerrür sayısı 
(8,2 ton) 

1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 
200×106 ve 400×106 

R - 
Proje hedefine 
yaklaştıran 
mühendislik etkisi 

Türkiye için yapılacak tasarımlarda 
tavsiye edilen (R) değerleri,  devlet yolları 
ve otoyollar için %95, il yolları için ise 
%85 alınması öngörülmektedir. Bu 
çalışmada R=%95 alınmıştır. 

ZR - Standart normal sapma 

Çalışmada yapılan hesaplamalarda 
otoyollar ve devlet yolları için R değeri 
%95, seçilen R değerine bağlı olarak ZR 
değeri -1,645 olarak seçilmiştir.  

S0 - 
Trafik tahmini ve 
performans tahmininin 
bileşik standart hatası 

Rijit üstyapılar için toplam standart sapma 
değerinin (So) 0,35 olarak alınması 
önerilmektedir. Bu çalışmada So=0,35 
olarak alınmıştır.  

d (inç)  
(0,0254 m) 

Kaplamanın plak 
kalınlığı (inç) (0,0254 
m), 

- 

ΔPSI - 

İlk tasarım servis 
yeteneği (po) ile son 
servis yeteneği indeksi 
(pt) arasındaki fark, 

AASHTO 1993 yöntemine göre (po) 
değeri rijit yol üstyapıları için 4,5 olarak 
belirlenmiştir. Çalışma için yapılan 
hesaplamalarda p0 = 4,5 ve pt = 2,5 olarak 
seçilmiştir. 

S'c 
(psi)  
(6,8950×103 
Pa) 

Beton için eğilme 
dayanımı değeri  

Eğilme dayanımı değeri, dört noktalı 
eğilme dayanımı deney sonucunda elde 
edilmiştir.   

J - Yül transfer katsayısı 

Projelendirme koşullarına göre yük 
transfer katsayıları AASHTO 1993 
Tasarım Rehberinde verilmiştir. Bu 
çalışmada, tüm hesaplamalar için J=2,70 
olarak kabul edilmiştir. 

Cd - Drenaj katsayısı 
AASHTO 1993 Tasarım Rehberi uyarınca 
hesaplamalarda Cd değeri 1 olarak 
alınmıştır. 

Ec 
(psi)  
(6,8950×103 

Pa) 

Betonun elastisite 
modülü AASHTO tarafından Ec = 6750×S’c 

eşitliği ile hesaplanması önerilmiştir.  

k 
(pci)  
(27679,9 
kg/m3) 

Taban zemini efektif 
reaksiyon modülü  

‘k’ değeri, zeminin taşıma gücüne, 
yoğunluğuna, nem miktarına ve cinsine 
bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 
‘k’ için genelde kullanılan değerler 
150≤k≤550 aralığında seçilmektedir.   
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
4.1. Eğilmede Çekme Dayanımı Deney Sonuçları 

Hazırlanan beton numunelerinin eğilme dayanımları; 28 gün küre tabi tutulmuş 
150x150x525 mm boyutundaki kiriş numuneler üzerinde yapılan dört noktalı eğilme deneyi 
ile belirlenmiştir. Deney 20 ton eğilme kapasiteli bir preste 0,05 MPa/s yükleme hızı 
uygulanarak yapılmıştır. Deney sonucunda elde edilen kontrol ve YFC katkılı numunelere ait 
eğilme dayanımlarının katkı oranıyla değişimi Şekil 4’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4: Kontrol ve YFC katkılı numunelerin 28 günlük eğilme dayanımı grafiği. 
 

Şekil 4’te görüldüğü gibi, sadece çimento ile üretilmiş (K-Ç) kontrol numunesine 
göre, YFC katkısı ile hazırlanan 28 günlük numunelerin tamamının eğilme dayanımlarında 
artış meydana gelmiştir. Bu artış (Ç20Y) numunesinde maksimum değere ulaşmış, bu 
değerden sonra artış miktarında azalma meydana gelmiştir. Betonun 28 günlük kür süresi 
dikkate alındığında, eğilme dayanımındaki artışın referans kontrol betona kıyasla, %15, %20, 
%25 ve %30 YFC ikameli betonlarda sırasıyla %3,40; %6,42; %5,58 ve 4,58 oranlarında artış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Literatürdeki çalışmalarda, beton yerine farklı oranlarda YFC 
katkısı ile hazırlanan karışımlarda eğilme dayanımının artış gösterdiği, bu artışın %10 YFC 
katkısı için %1,08 olarak meydana geldiği tespit edilmiştir [23]. 
 
4.2. AASHTO Metodu ile Beton Yol Kaplama Kalınlığı Tasarım Sonuçları  
 Karayolu beton kaplama tasarımı; YFC oranı %0, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında 
ikame edilmiş beton numuneleri esas alınarak AASHTO 1993 tasarım rehberine göre 
yapılmıştır. Beton yol kaplama kalınlık hesaplamalarında yedi ayrı proje trafiği ve üç ayrı 
taban zemin durumu dikkate alınmıştır. Proje trafiği seçiminde, hafif taşıt trafiği olarak yıllık 
ortalama günlük ağır taşıt trafiğinin (YOGATT) 500’den küçük olduğu veya başka bir ifade 
ile W8,2’nin 3,1×106’dan küçük olduğu 1×106 standart dingil yükü tekerrürü alınmıştır. Ağır 
taşıt trafiği olarak ise YOGATT değerinin 500’den büyük olduğu 5×106, 10×106, 50×106, 
100×106, 200×106 ve 400×106 standart dingil yükü tekerrürleri alınmıştır. Numunelerin 
tasarımında kullanılacak S’c ve Ec değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. Beton numunelerine ait S’c ve Ec değerleri 

Karışım 
Kodu 

Eğilmede 
çekme 
dayanımı, (S’c) 
(28 gün) (MPa) 

 
S’c, 
(psi) 
 

 
Ec, (psi) 
 

(K-Ç) 5,97 865,44 5.841.719,70 
(Ç15Y) 6,17 894,88 6.040.457,61 
(Ç20Y) 6,35 920,99 6.216.678,42 
(Ç25Y) 6,30 913,74 6.167.728,19 
(Ç30Y) 6,24 905,04 6.108.987,92 

 
 
4.2.1. Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde (plastik kil, k=150 pci) üretilen numunelerin 
beton yol kaplama tasarımı 

Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde (k=150 pci) farklı proje trafikleri için (1×106, 
5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106) kaplama kalınlıkları Eşitlik 2 
yardımıyla hesaplanarak belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 5’de verilmiştir. Kaplama 
kalınlıklarının trafikle değişim grafiği ise Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 5. Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde (plastik kil) numunelere ait beton kaplama 

kalınlık değerleri 
Karışım  
Kodu

W8,2 
(106)

k 
(pci)

D 
(inç)

D (cm) 

(K-Ç) 

1

150 

5 537 14 064
5 7 436 18 887
10 8 348 21 204
50 10 744 27 290

100 11 932 30 307
200 13 234 33 614
400 14 663 37 244

 (Ç15Y) 

1 5 436 13 807
5 7 305 18 555
10 8 208 20 848
50 10 571 26 850

100 11 741 29 822
200 13 024 33 081
400 14 431 36 655

(Ç20Y) 

1 5 350 13 589
5 7 194 18 273
10 8 089 20 546
50 10 424 26 477

100 11 580 29 413
200 12 845 32 626
400 14 235 36 157

(Ç25Y) 

1 5 374 13 650
5 7 225 18 352
10 8 121 20 627
50 10 464 26 579

100 11 620 29 515
200 12 894 32 751
400 14 288 36 292

(Ç30Y) 

1 5 402 13 721
5 7 262 18 445
10 8 161 20 729
50 10 513 26 703

100 11 678 29 662
200 12 954 32 903
400 14 354 36 459

 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 318 Sofia, Bulgaria



 
Şekil 5. Taşıma gücü çok zayıf zeminlerde numunelere ait W8,2 – D değişim grafiği. 
Şekil 5 incelendiğinde; taşıma gücü zayıf zeminlerde YFC katkılı numunelerin kontrol 

numunesine göre beton kaplama kalınlığında (D) azalış meydana gelmiştir. Bu azalış 1×106, 
5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106 proje trafikleri için sırasıyla; 

 
 (Ç15Y) numunesinde, %1,82, %1,76, %1,68, %1,61, %1,60, %1,59 ve %1,58, 
 (Ç20Y) numunesinde, %3,38, %3,25, %3,10, %2,98, %2,95, %2,94 ve %2,92, 
 (Ç25Y) numunesinde, %2,94, %2,84, %2,72, %2,61, %2,61, %2,57 ve %2,56, 
 (Ç30Y) numunesinde, %2,44, %2,34, %2,24, %2,15, %2,13, %2,12 ve %2,11 olarak 
hesaplanmıştır.  
 

4.2.2. Taşıma gücü orta zeminlerde (kum ve killi çakıl, k=300 pci) üretilen numunelerin 
beton yol kaplama tasarımı 

Taşıma gücü orta zeminlerde (k=300 pci) farklı proje trafikleri için kaplama 
kalınlıkları Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanarak belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 6’da verilmiştir. 
Kaplama kalınlıklarının trafikle değişim grafiği ise Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 6. Taşıma gücü orta sınıf zeminlerde (kum ve killi çakıl) kontrol numunelerine ait 
beton kaplama kalınlık değerleri 

Karışım  
Kodu 

W8,2 
(106) k (pci) D (inç) D (cm) 

(K-Ç) 

1 

300 

5,103 12,962 
5 7,066 17,948 
10 8,006 20,335 
50 10,429 26,490 

100 11,622 29,520 
200 12,927 32,835 
400 14,358 36,469 

 (Ç15Y) 

1 5,008 12,720 
5 6,936 17,617 
10 7,867 19,982 
50 10,259 26,058 

100 11,435 29,045 
200 12,720 32,309 
400 14,129 35,888 

(Ç20Y) 

1 4,928 12,517 
5 6,826 17,338 
10 7,749 19,682 
50 10,115 25,692 

100 11,276 28,641 
200 12,545 31,864 
400 13,935 35,395 

(Ç25Y) 

1 4,950 12,573 
5 6,856 17,414 
10 7,781 19,764 
50 10,155 25,794 

100 11,319 28,750 
200 12,593 31,986 
400 13,988 35,530 

(Ç30Y) 

1 4,977 12,642 
5 6,893 17,508 
10 7,820 19,863 
50 10,202 25,913 

100 11,372 28,885 
200 12,651 32,134 
400 14,053 35,695 
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Şekil 6. Taşıma gücü orta sınıf zeminlerde (kum ve killi çakıl) kontrol numunelerine ait W8,2 
– D değişim grafiği 

 
Şekil 6 incelendiğinde; taşıma gücü zayıf zeminlerde YFC katkılı numunelerin kontrol 

numunesine göre beton kaplama kalınlığında (D) azalış meydana gelmiştir. Bu azalış proje 
trafikleri için sırasıyla; 

 
 %15 YFC katkılı numunelerde (Ç15Y); %1,86, %1,84, %1,74, %1,63, %1,61, %1,60 ve 
%1,59, 

 %20 YFC katkılı numunelerde (Ç20Y); %3,43, %3,40, %3,21, %3,01, %2,98, %2,96 ve 
%2,95, 

 %25 YFC katkılı numunelerde (Ç25Y); %3,00, %2,97, %2,81, %2,63, %2,61, %2,58 ve 
%2,58, 

 %30 YFC katkılı numunelerde (Ç30Y); %2,47, %2,45, %2,32, %2,18, %2,15, %2,14 ve 
%2,12 olarak tespit edilmiştir. 

 
4.2.3. Taşıma gücü çok iyi zeminlerde (kırmataş, k=550 pci) kontrol numunelerinin 
beton plak kalınlık tasarımı 

Taşıma gücü çok iyi zeminlerde (kırmataş) farklı proje trafikleri için kaplama 
kalınlıkları Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanarak belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 7’de verilmiştir. 
Kaplama kalınlıklarının trafikle değişim grafiği ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 7. Taşıma gücü çok iyi zeminlerde (kırmataş) kontrol numunelerine ait beton 
kaplama kalınlık değerleri 

Karışım  
Kodu

W8,2 
(106)

k 
(pci)

D 
(inç)

D (cm) 

(K-Ç) 

1

550 

4 461 11 331
5 6 595 16 751
10 7 590 19 279
50 10 071 25 580

100 11 275 28 639
200 12 587 31 971
400 14 022 35 616

 (Ç15Y) 

1 4 370 11 100
5 6 465 16 421
10 7 452 18 928
50 9 905 25 159

100 11 091 28 171
200 12 383 31 453
400 13 797 35 044

(Ç20Y) 

1 4 294 10 907
5 6 355 16 142
10 7 334 18 628
50 9 763 24 798

100 10 935 27 775
200 12 211 31 016
400 13 606 34 559

(Ç25Y) 

1 4 315 10 960
5 6 385 16 218
10 7 367 18 712
50 9 802 24 897

100 10 978 27 884
200 12 258 31 135
400 13 658 34 691

(Ç30Y) 

1 4 340 11 024
5 6 422 16 312
10 7 406 18 811
50 9 849 25 016

100 11 030 28 016
200 12 315 31 280
400 13 722 34 854

 

 
 

Şekil 7. Taşıma gücü çok iyi zeminlerde (kırmataş) kontrol numunelerine ait W8,2 – D 
değişim grafiği 

 
Şekil 7 incelendiğinde; taşıma gücü zayıf zeminlerde YFC katkılı numunelerin kontrol 
numunesine göre beton kaplama kalınlığında (D) azalış meydana gelmiştir. Bu azalış proje 
trafikleri için sırasıyla; 
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 %15 YFC katkılı numunelerde (Ç15Y); %2,04, %1,97, %1,82, %1,65, %1,63, %1,62 ve 
%1,60, 

 %20 YFC katkılı numunelerde (Ç20Y); %3,74, %3,64, %3,37, 3,06, %3,02, %2,99 ve 
%2,97, 

 %25 YFC katkılı numunelerde (Ç25Y); %3,27, %3,18, %2,94, %2,67, %2,63, %2,61 ve 
%2,60, 

 %30 YFC katkılı numunelerde (Ç30Y); %2,71, %2,62, %2,42, %2,20, %2,17, %2,16 ve 
%2,14 olarak tespit edilmiştir. 

 
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, bağlayıcı olarak çimentonun yerine farklı oranlarda YFC ikame edilerek 
hazırlanan beton yol kaplamalarının mekanik özellikleri incelenerek, yolun üç farklı taban 
zemini üzerinde inşası durumunda YFC’nin beton kaplama kalınlığına etkileri araştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  
  
* Eğilme dayanımı sonuçlarına göre, YFC katkısı ile 7, 28 ve 90 günlük numunelerin 
tamamının eğilme dayanımlarında kontrol numunesine göre artış meydana gelmiştir. En 
yüksek artışlar, 28 ve 90 günlük numuneler için sırasıyla %6,42 ve %9,03 olarak yine 
%20YFC (Ç20Y) oranında meydana gelmiştir. Kür süresinin katkılı numunelerin eğilme 
dayanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
  
* Hesaplamalar neticesinde; taşıma gücü üç farklı taban zemini üzerine inşa edilecek 
YFC katkılı numunelerin 1×106, 5×106, 10×106, 50×106, 100×106, 200×106 ve 400×106 farklı 
proje trafiğinde, beton kaplama kalınlığını ortalama %1,58-3,70 oranında azalttığı tespit 
edilmiştir.  
 
* Çalışma sonucunda, farklı trafik yükleri altında çok zayıf, orta ve çok iyi taşıma 
gücüne sahip zeminlerde YFC katkılı beton dayanımlarının pik yaptığı %20YFC (Ç20Y) 
oranı dikkate alındığında, beton karışımında çimento yerine bu oranda YFC ikamesi ile hem 
kullanılacak çimento maliyetinde hem de çimentonun oluşturduğu karbon salınımında azalma 
meydana gelecektir. Bununla birlikte, YFC’nin çevreye vermiş olduğu fiziki zarar ortadan 
kaldırılarak ekonomiye bir katma değer sağlanmış olacaktır. 
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ABSTRACT 
This article explains how to get a ram image from a computer with a Linux operating system 
and what steps should be followed while getting it. What we mean by taking a ram image is 
the process of dumping the physical memory instantly and writing it to a file. This process 
can be likened to taking a picture of everything in the computer’s memory at that moment. 
This process is very important for tools that analyze ram images, Volatility can be given as an 
example, because before these tools can analyze ram images must be taken. These tools are 
used extensively in the forensic world. Forensic, on the other hand, is a set of processes for 
digitally examining the information on any computer or server on behalf of official 
authorities.  
In this article, the protected mode architecture in the Linux operating system is examined and 
the way to save the image sample of the kernel driver and system memory to disk is followed. 
Tables and access methods to be used in the operating system are examined based on the 
basic architecture of the operating system, and the most appropriate methods and application 
methods are transferred to the article. Since there is no article directly related to this study on 
Linux in the literature, it is aimed to contribute to the literature with this study on obtaining 
ram image. LIME can be mentioned as a similar tool, but there is no explanation about the 
memory dumping method of this tool. Considering the frequency of use of these tools, the 
contribution of the study in the field of forensic medicine has been the main motivation of the 
study due to the intense studies on ram image in the field of forensic.  
 
 
Keywords: ram-image, memory dumping, forensics.  
 
 
INTRODUCTION 
Memory dump analysis is considered as an important malware analysis method for forensic 
(Petroni et al., 2006, #) because it allows the investigation of unwanted activities carried out 
by the malware in the system with tools (Kollár & Holub, 2010, #) that run outside the 
system, and because it allows the system to be examined in depth, since the malware cannot 
be detected in the first findings.  
 
In computer systems, applications must be loaded into processes to run. This work is done 
by loading it into memory by the operating system. Some malware may use methods such 
as injecting itself into the memory areas of other running processes, but they still need to be 
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addressed in memory. Here it is necessary to look at runs from their own cache. If the 
required space is not loaded in the cache, this space is loaded from memory. Therefore, the 
cache and memory progress synchronously, and therefore the activities of the processes 
running in the system can be determined by analyzing the memory.  

 
 
METHOD 
A. Linux Resource Structure  
Drivers usually read I/O ports and I/O memory and act on them. These operations are read 
and write operations. These read and write operations in the I/O port and I/O memory must 
be done both when the machine is started and during other operations (Rubini & Corbet, 
2001, #). I/O port and I/O memory are two different structures exported in the Linux kernel to 
facilitate communication between device driver and device. It is necessary to understand both 
these features in order to take snapshots from Memory.  
The Linux operating system uses a generic linked list to create in-memory data structures. 
These structures define the resources available in the system and allow the kernel code to 
manage and allocate resources. These structures define the resources available in the system 
and allow the kernel to manage and allocate resources.  
Related structure; as seen in the Figure 1, it can be iterated between siblings as a one-way 
linked list, at the same time each child is linked to its parent by a bi-directional linked list.  
Resource structures; It is exported in kernel/resource.c under the GPL license as open to the 
use of other drivers. Thus, there is no problem in accessing from C code.  
 
PCI I/O: Developed by Intel Corporation, the Peripheral Component Interconnect standard 
(PCI) is an industry standard, high-speed bus found in nearly all desktop computers (PCI Ve 
PCI Express Nedir?, 2022). PCIs, which have different access methods on different 
processors, have 32-bit I/O space addressing. Each processor has its own I/O space access 
methods. If a processor does not have specific instructions, access is provided by the host 
bridge. Here, when the processor wants to access the memory-mapped addresses, the I/O 
access request is sent to the PCI host bridge and transmitted over the PCI bus by making 
address conversion (Docs, n.d.). Port resource addressing distance IO_SPACE_LIMIT It is 
limited by the Kernel side. Specifies the memory space limited over the base address of the 
relevant IO structure (base IO address + limit is the max address limit of the relevant IO). 
 
MEM I/O: Despite the popularity of I/O ports in the x86 world, the main mechanism used to 
communicate with devices is through memory-mapped registers and device memory. Both 
are called I/O memory because the difference between registers and memory is transparent to 
software.I/O memory is simply a region of RAM-like locations that the device makes 
available to the processor over the bus (Rubini & Corbet, 2001, #). Memory resource 
addressing distance is -1 (0xffffffffffffffffff), that is, it is free when 64 bits maximum 
addressing space is reached. As seen in Figure 1, within the I/O 
 
Resource structures;  
- Each child can have only one parent.  
- Parents can have any number of children.  
- All children connected to the same parent are linked by the sibling list.  
 
Siblings are structures that have a range of memory areas directly connected to each other in 
one direction. Sibling’s address range can have sub-hierarchy and sibling’s memory space 
can be defined within sub-parents and children.  
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Fig. 1. Resource structure hierarchy and linked list structure that addresses 
system resources 
 
B. I/O Memory  
I/O memory covers the RAM and ROM memory addressing available in the system and 
included in the resource list in Linux(/proc/iomem).  
All allocated I/O addresses are in Kernel with iomem_resource structure. It has been 
exported as shown in Figure 2 globally in its structure (resource.c, ioport.h).  
 

 
Fig. 2. Struct structure via code reference of io mem resource  
 
The flag information is needed to filter the resources that belong to the main memory of the 
system. We choose the flag variable IOResource_Mem here because we need to allocate 
and access the physical memory regions in the system. Address ranges registered in 
/proc/mem . The listed ranges represent physical addresses. These ranges correspond to the 
start and end shown in Figure 3.  
There are three different addresses supported by Intel protected mode architecture (IA-32) 
(Shanley, 1996, #). These are logical, linear and physical addresses.  
Address conversions take place by the Memory Management Unit (MMU).  
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Fig. 3. Memory address ranges addressed on the resource structure 
 
 
C. Memory Management  
We mentioned that each program takes up memory space. Memory management deals with 
this organization. These programs are provided with linear memory regardless of the size of 
the physical memory, that is, the size of the main memory. Programs access a memory area 
of their own in the system. Writing these programs and generating ad dresses happens via 
virtual memory. These addresses produced by programs are called virtual addresses or 
logical addresses. The set of these virtual addresses is called the address space.  
 

1) Memory Addressing: The places that processes hold in memory are dispersed in physical 
memory. In order to determine the location of a data in the virtual address space of the 
operating system, it must make a conversion between the physical address and the physical 
address. For this, a table is kept and made by the Memory Management Unit. These 
conversions are done by MMU as seen in Figure 4. Virtual memory, on the other hand, is 
divided into pages for easy access after conversion. This page table is kept in physical 
memory. If the table to be accessed does not exist in memory, it will throw an error. In order 
to transfer data with DMA (Direct Memory Access), data transfer between disk and memory 
is done with pages. Memory is divided into fixed size pages. When an address is generated in 
a program, the memory management unit is responsible for determining the location of the 
page in the main memory by converting this address to a physical address.  
This architecture is in Intel 8086 (Mathur, 2011, #), (Brey, 2009, #) processor is known as 
segmented architecture.  
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Fig. 4.  Indication of address conversion realized by the MMU  
2) Logical Addressing: The logical address space is divided into units of different lengths 
called segments. Segments consist of different numbers of pages. Each program can create 
segments. The parts and data of the programs can be accessed with the conversion method 
seen in Figure 4. The information contained in the segment registers in protected mode is 
called by the selector.  
 
Selector specifies an index on the descriptor table. Selector; It is addressed on 15 bits with 
RPL (Requested Privilege Level), TI (Table Index) and INDEX value. RPL (Requested 
Privilege Level) two low-significant bits of the selector to be loaded into a segment register 
are called RPL, this RPL is put into testing in various ways. If Max (CPL, RPL) <= DPL 
then segment access is interrupted by general protection fault if the operation is not 
performed. This algorithm forms the basis of the basic protected mode architecture. RPL; 
the first two bits of the selector are used for privilege level control of x86 CPUs in protected 
mode. If the TI value is 0, the global descriptor table is checked, if the TI value is 1, it 
means that it is indexed on the local descriptor table.  
 
As a result of the conversion shown in Figure 5, it is summed with the offset value 
following the access of the relevant descriptor table and Linear Address, also known as 
Virtual Address, is obtained. The linear address space refers to all addresses that can be 
mapped and used in the system. An address corresponding to any byte in the linear address 
space is called a linear address.  

 
Fig. 5. Conversion from linear address to virtual addresses  
 
D. RAM Image  
During the research, resource structure specific to the Linux kernel and linear addressing 
based on the protected mode architecture (IA-32) are explained in Section II-A, while the 
other two addressing (linear address, physical address) formats are also explained.  
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The commercial product known in the market is the LIME (LiME, n.d.) kernel module. 
There is no academic explanation of the working mentality of this module. Our aim is to 
explain how to develop a module that does the same job. Although there is an academic 
study (Süzen et al., 2019, #) related to this on the Windows side, separate techniques are 
applied for Linux and Windows.  
 
1) First stage: Filtering of addresses mapped to the System RAM resource. There are 
different filtering methods at this stage.  
 
Filtering methods:  
1. Comparing the related resource with its registered name in the proc file system via string.  
2. Bitwise comparison of the flag information of the enumerated resource structures.  
3. Reading the address range by the user process and transmitting it to the driver as 
modparam.  

 
Fig. 6.  Declaration of SYSRAM filter number  
 
The appropriate method is the second method. We use IORESOURCE_SYSTEM_RAM for 
masking and filtering the bits pointing (0x01000200) in the resource flag.  
In Figure 6, the definitions of I/O resource types are given according to the C language 
implementation. IORESOURCE_SYSRAM (i.e. modifier bit) is set in flags when 
IORESOURCE_SYSRAM is already set. IORESOURCE_SYSTEM_RAM is defined as 
(IORESOURCE_SYSRAM—IORESOURCE_SYSRAM).  

 
Fig. 7.  DMESG output 
 
Figure 7 shows the DMESG output of the filtering. DMESG output shows driver actions. 
Let’s look at the output of the dmesg command with this filtering:  
0x00000 - 0x9FFFF: The part in the addressing range is known as conventional memory or 
64kb barrier in different sources. This space, which emerged with the Intel (Aslan, 1997, #) 
8088 CPU architecture and is used in IBM PCs, is now 64 kb or 1 MB (conventional 
memory + UMA) space.  
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0x00000000 - 0x3FFFFFFFF: This 1gb address range is allocated to kernel space. Relevant 
kernel symbols are addressed within the field.  
0x3FFFFFFF - 0xFFFFFFFF: This 3gb address range is allocated to ring 3 processes, each 
process has a private 3gb address space, 1gb kernel space is mapped in the process’s virtual 
memory (Gorman, 2004, #), but it is not accessible by the process. 
 

 
Fig. 8. Linux kernel memory mapping  
 
Looking at the 896-MB delta of the 1 GB area allocated to the kernel for physical memory 
usage, it is seen that the area on the DRAM that is not mapped to the 128 MB linear address 
is seen, this area is defined as HIGH MEMORY. HIGH MEMORY is used when the size of 
the physical memory reaches the maximum size of the virtual memory. 
2) Second stage: The physical addresses of the system memory PAGE_SIZE size and 
addressing the related virtual page with the help of PFN (Physical Page Frame Number).  
In Kernel 2.6 or higher versions, as long as HUGE PAGES and HUGE TLB are not 
configured in meminfo, the page length is fixed and exported as 4KB as a global variable.  
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Fig. 9. Memory address ranges addressed on the resource structure  
For example, if there is no partial page in the range  
97f57000-98c5bfff : (98c5bfff - 97f57000 / 1000 (dec 4096)) = 3332 pages are expected.  
Walking methods that can be used in the memory range; 1. Resource range start address 
PAGE_SIZE It is added by adding iteration. As shown in Figure 9, It can be encountered at 
different intervals in different architectures. 2. A callback is created with Import.h 
(walk_system_ram_range) (Hansen, 2019). The second method is not exported in the 
kernel, the procedure address must be read from System.map and forwarded to the driver or 
kallsyms_lookup_name() (Bootlin, n.d.) In both cases, the first method was preferred due to 
its risky nature. 

 
Fig. 10.  First method output  
 
The PFE number is obtained with (Address >> PAGE_SHIFT ), discarding the 12-bit address 
offset. An example cycle can be shown as follows;  
10010111111000101011010001011000 (0x97e2b458) (Physical Address)  
00000000000010010111111000101011 (0x00097e2b) (PFN)  
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Fig. 11.  Methods of 32 bit linear addressing  
 
Figure 11 shows the conversion of 32-bit linear address to physical address. In order to 
obtain the PFN number, it is necessary to obtain the PFN by inverting the directory and table 
index by performing 12-bit right shifting. Page number pfn_to_virt It is first converted to 
linear address and then virt_to_page The linear page address is obtained with .  
These two operations are the pfn_to_page summarizes what the macro does in the 
background.  
After obtaining the virtual page, it must be mapped to the kernel area; As of kernel 2.6.37 
and higher versions, atomic operation can be performed, otherwise the kernel map must be 
performed non-atomic.  
kmap_atomic() (Zijlstra, n.d.) works without the need for spinlock; Slot numbers that are not 
shared among processors are determined following the type entry, the operation is carried out 
quickly and without being split by a single processor. The processor slot to be used in the 
kmap atomic execution process is determined by the idx value.  
 
idx = type + KM_TYPE_NR*smp_processor_id()  
 
After the paging is done, the relevant page must be written to the file path with VFS. In 
Kernel 2.3 and 4.14 version ranges, the memory access distance needs to be changed in 
order to access user-side parameters in case of system call requirement by the kernel.  
The method to be used for this is generally standard; get_fs With temp the current 
access limit is taken, set_fs with , the limit is extended, the relevant call is made and the 
limit is pulled back to temp.  
Additional; As it is known, the user access range is kept at the limit of 0x3FFFFFFF - 
0xFFFFFFFF and 3gb, in fact, the process is to set the addr limit of the active thread to 
0xFFFFFFFF.  
cur_thread_info()->addr_limit = 0xFFFFFFFF For Kernel 4.14 and later kernel_write() 
started to be used, the operation takes place in a single call. Figure 12 shows the test results 
in 4 different kernel versions. As can be seen from the table, the build was successful in all 
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4 versions, the driver could be viewed in insmod and the ram image was successfully 
retrieved. Figure 13 shows the information of the kernel module.  
 
 

 
 
Fig. 12.  Test results printout 
 
 

 
Fig. 13.   modinfo output for the kernel module  
 
CONCLUSION 
A partial ram image can be obtained by dumping the space (3GB private) of all processes 
switched on the processor by the user process, or the system memory can be mapped by  
reading /dev/mem, but the access to this area is filtered by the operating system for security 
reasons. In this case for kernel 4.17 and later CONFIG_STRICT_DEVMEM(Mem.c - 
Drivers/char/mem.c - Linux Source Code (V5.19.4) - Bootlin, n.d.) must be disabled.  
As explained by the driver figures developed in Kernel 2.6 and 5.18 (latest) version ranges, 
it works without any problems. Due to the insmod filter, the driver binary built in a single 
kernel cannot enter the system in another kernel version (-EPERM), the TACTICAL 
product developed to solve this problem will build the driver in the pre-execution phase and 
when the ramimage case is switched, the driver insmod will be install to the system.  
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ÖZET  
 
Özel polinomlar ve sayılar, fizik, matematik, uygulamalı bilimler, mühendislik ve diferansiyel 
denklemler, sayı teorisi, fonksiyonel analiz, kuantum mekaniği, matematiksel analiz, 
matematiksel fizik ve diğer ilgili araştırma alanları gibi bilimlerin çok çeşitli alanlarında 
büyük öneme sahiptir. Örneğin, Bernoulli polinomları ve sayıları, asal sayıların dağılımı ile 
bağlantısı olan Riemann zeta fonksiyonu ile yakından ilişkilidir. Özel polinomlar teorisindeki 
en önemli polinomlardan bazıları Gould-Hopper, Bell, Euler, Bernoulli, Hermite ve Genocchi 
polinomlarıdır. Son zamanlarda, yukarıda bahsedilen polinomlar ve bunların çeşitli 
genellemeleri, birçok fizikçi ve matematikçi tarafından yoğun bir şekilde düşünülmüş ve 
araştırılmıştır. Son zamanlarda, polylogaritma fonksiyonu ve çok üslü fonksiyon tarafından 
genelleştirilen birkaç özel polinom ve dejenere üstel fonksiyon tarafından genişletilen çeşitli 
özel polinomlar birçok yazar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada, Hermite-Bell tabanlı 
ikinci tür Stirling polinomlarının ve α. mertebeden Hermite-Bell tabanlı Bernoulli 
polinomlarının tanımından ilham alarak, Hermite-Bell tabanlı birinci tür Stirling 
polinomlarını ele aldık ve bazı yararlı ilişkiler türettik. Daha sonra Bell polinomları ve 
Hermite polinomlarını içeren bazı toplam formüllerini elde ettik. Ardından, ikinci tür ve 
birinci tür Stirling polinomlarını içeren çok yönlü bağıntıları ve formülleri araştırdık. Ayrıca, 
Hermite-Bell tabanlı birinci tür Stirling polinomlarını için çeşitli kapalı toplam formülleri ve 
simetrik özellikler elde ederiz. Ayrıca, sonuçların bazı özel durumlarını analiz ettik. 
 
Anahtar Kelimeler: Hermite polinomları, Bell polinomları, Stirling sayıları. 
 
 

 
ABSTRACT  
 
Special polynomials and numbers possess much importance in multifarious areas of sciences, 
such as physics, mathematics, applied sciences, engineering, and other related research fields 
covering, differential equations, number theory, functional analysis, quantum mechanics, 
mathematical analysis, mathematical physics, and so on. For example, Bernoulli polynomials 
and numbers are closely related to the Riemann zeta function which possesses a connection 
with the distribution of prime numbers. Some of the most significant polynomials in the 
theory of special polynomials are the Gould-Hopper, Bell, Euler, Bernoulli, Hermite, and 
Genocchi polynomials. Recently, the aforesaid polynomials and their diverse generalizations 
have been densely considered and investigated by many physicists and mathematicians. 
Recently, several special polynomials generalized by the polylogarithm function and 
polyexponential function and diverse special polynomials extended by the degenerate 
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exponential function have been studied by many authors. In this study, by inspiring and 
motivating the definition of Hermite-Bell based Stirling polynomials of the second kind and 
the Hermite-Bell based Bernoulli polynomials of order α, we consider Hermite-Bell based 
Stirling polynomials of the first kind and derive some useful relations and properties including 
some summation formulas related to the Bell polynomials and Hermite polynomials. Then, 
we investigate multifarious correlations and formulas including the Stirling polynomials of 
the second kind and the first kind. Also, we acquire diverse implicit summation formulas and 
symmetric identities for Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first kind. 
Furthermore, we analyze some special cases of the results. 
 
Keywords: Hermite polynomials, Bell polynomials, Stirling numbers. 
 
 
INTRODUCTION 

The Stirling numbers of the first kind 1 ,S n k  and the Stirling numbers of the second kind 

2 ,S n k  are defined by means of the following generating functions (cf. [2-12]): 

 1 2
=0 =0

1log 1
= ,  and = , .

! ! ! !

kk tn n

n n

et t tS n k S n k
k n k n

 (1.1) 

From (1.1), we obtain the following relations, for 0n : 

 1 2
=0 =0

= ,  and = , ,
n n

k n
n k

k k
x S n k x x S n k x  (1.2) 

where 0
= 1x  and = 1 2 1

n
x x x x x nx n , cf. [2-12]. By (1.2), we note that 

 2 1
=0 =0

= , , .
n k

n l
k l

x S n k S k l x  (1.3) 

 
In combinatorics, Stirling numbers of the first kind arise in the study of permutations. In 
particular, the Stirling numbers of the first kind count permutations according to their number 
of cycles (counting fixed points as cycles of length one). The Stirling numbers of the first and 
second kind can be understood as inverses of one another when viewed as triangular matrices. 
This article is devoted to specifics of Stirling numbers of the first kind. Identities linking the 
two kinds appear in the article on Stirling numbers in general. In combinatorics, Stirling 
number of the second kind 2 ,S n k  counts the number of ways in which n  distinguishable 
objects can be partitioned into k  indistinguishable subsets when each subset has to contain at 
least one object. 
Their various generalizations of the Stirling numbers of the first and second kinds have been 
studied by many mathematicians and physicists for a long time, see [2-12]. For example, 
Carlitz [2] defined and studied an entirely different type of generalization of the Stirling 
numbers, termed weighted Stirling numbers. Guo et al. [5] derived an explicit formula for 
computing Bernoulli polynomials at non-negative integers in terms of r -Stirling numbers of 
the second kind. Guo et al. [6] reviewed some explicit formulas and set a novel explicit 
formula for Bernoulli and Genocchi numbers in terms of Stirling numbers of the second kind. 
Kim [7] considered the degenerate Stirling polynomials of the second kind which are derived 
from the generating function and proved some new identities for these polynomials. Kim et al. 
[8] provided several expressions, identities, and properties about the extended degenerate 
Stirling numbers of the second kind and the extended degenerate Bell polynomials. Mansour 
et al. [11] gave a one-stop reference on the research activities and known results of normal 
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ordering and Stirling numbers and also defined associated generalized Stirling numbers as 
normal ordering coefficients in analogy to the classical Stirling numbers. They discussed the 
Stirling numbers, closely related generalizations, and their role as normal ordering 
coefficients in the Weyl algebra. Qi et al. [12] investigated a closed form for the Stirling 
polynomials in terms of the Stirling numbers of the first and second kinds by the Faá di Bruno 
formula and two identities for the Bell polynomial of the second kind. 
Throughout this paper, the familiar symbols C , R , Z , N  and 0N  are referred to as the set of 
all complex numbers, the set of all real numbers, the set of all integers, the set of all natural 
numbers, and the set of all non-negative integers, respectively. 
The Stirling polynomials of the first kind 1 , :S n k x  and the Stirling polynomials of the 

second kind 2 , :S n k x  are defined by means of the following generating functions: 

 1 2
=0 =0

1log 1
= , :  and = , : .

! ! ! !

kk tn n
xt xt

n n

et t te S n k x e S n k x
k n k n

 (1.4) 

Note that 
 1 1 2 2, : 0 := ,  and , : 0 := , .S n k S n k S n k S n k  

The bivariate Bell polynomials are defined as follows: 

 
1

=0
; =

!

n ty e xt
n

n

tBel x y e e
n

 (1.5) 

When = 0x , 0; :=n nBel y Bel y  called the classical Bell polynomials (also called 
exponential polynomials) given by means of the following generating function (cf. 
[1,3,4,9,13]): 

 
1

=0
= .

!

n ty e

n
n

tBel y e
n

 (1.6) 

The Bell numbers nBel  are attained by taking = 1y  in (1.6), that is 
0;1 = 1 :=n n nBel Bel Bel  and are given by the following exponential generating function: 

 
1

=0
= .

!

n te

n
n

tBel e
n

 (1.7) 

The Bell polynomials considered by Bell [1] appear as a standard mathematical tool and arise 
in combinatorial analysis. Since the first consideration of the Bell polynomials, these 
polynomials have been intensely investigated and studied by several mathematicians, cf. [2-
4,9,13-17,23] and see also the references cited therein. 
The usual Bell polynomials and Stirling numbers of the second kind satisfy the following 
relation (cf. [7]) 

 2
=0

= , .
n

m
n

m
Bel y S n m y  (1.8) 

The Hermite polynomials ( , )nH x y  [4] are defined by 

 
[ ] 22

=0
( , ) = ! .

!( 2 )!

n
r n r

n
r

y xH x y n
r n r

 (1.9) 

It is easily seen from (1.9) that 
 ( ,0) = .n

nH x x  
The generating function for Hermite polynomials ( , )nH x y  are given by [4]: 
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2

=0
= ( , ) .

!

n
xt yt

n
n

te H x y
n

 (1.10) 

The Hermite-Bell mixed polynomials are defined by [4]: 

 
2 1

=0
, , = ,

!

n txt yx z e

n
n

tHB x y z e
n

 (1.11) 

which reduce to usual Hermite polynomials (1.10) when = 0z  and familiar Bell polynomials 
(1.5) when = 0y . 
Recently, Duran et al. [4] introduce Hermite-Bell based Bernoulli polynomials of order  as 
follows. 
 
Definition 1 The Hermite-Bell based Bernoulli polynomials of order  are defined by the 
following exponential generating function: 

 
2 1

=0
 ; =

! 1

n txt yt z e

HB n t
n

t tB x y e
n e

 

  
They investigated multifarious correlations and formulas including summation formulas, 
derivation rules, and correlations with the Hermite-Bell based Stirling numbers of the second 
kind defined by the following definition. 
 
Definition 2 The Hermite-Bell based Stirling polynomials of the second kind are introduced 
by the following generating function: 

 
2 1

2
=0

1
 , : , , = .

! !

ktn txt yx z e

HB
n

etS n k x y z e
n k

 (1.12) 

  
Remark 1 Replacing = 0x  in (1.12), we attain extended Bell-Stirling polynomials 

2 , : ,HB S n k y z  of the second kind, which are also a new generalization of the usual Stirling 
numbers of the second kind in (1.1) as follows: 

 
2 1

2
=0

1
 , : , = .

! !

ktn tyt z e

HB
n

etS n k y z e
n k

 (1.13) 

  
Remark 2 Replacing = = 0x y  in (1.12), we obtain Bell-Stirling polynomials 2 , :Bel S n k z  
of the second kind, which are also a new generalization of the usual Stirling numbers of the 
second kind in (1.1), as follows: 

 
1

2
=0

1
 , : = .

! !

ktn tz e

Bel
n

etS n k z e
n k

 

  
Remark 3 Replacing = 0z  in (1.12), we obtain Hermite-based Stirling polynomials 

2 , : ,Bel S n k x y  of the second kind, which are also a new generalization of the usual Stirling 
numbers of the second kind in (1.1), as follows: 

 
2

2
=0

1
 , : , = .

! !

ktn
xt yx

Bel
n

etS n k x y e
n k

 

Some properties of 2 , : , ,HB S n k x y z  are given as follows [4]: 
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 2 2
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, : , , = , ; ,
n

HB n u
u

n
S n k x y z S u k HB x y z

u
 

 

 2 2
=0

, : , , =  , : , ,
n

n l
HB HB

l

n
S n k x y z S l k y z x

l
 

 

 2 2
=0

, : , =  , : , ,
n

HB Bel n l
l

n
S n k x y S l k z H x y

l
 

 

 2 1 2 2 1 2
=0

, : , , =  , : , , ,
n

n u
HB HB

u

n
S n k x x y z S u k x y z x

u
 

and 

 2 1 2 2 1 2
=0

, : , , =  , : , ,
n

HB HB n u
u

n
S n k x y z z S u k x y z HB z

u
 

hold for non-negative integers n  and k  with n k .  
 
 

HERMITE-BELL BASED STIRLING POLYNOMIALS OF THE FIRST KIND 

 

In this section, we introduce the Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first kind and 
analyze their elementary properties and relations. 
Here is the definition of the Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first kind as 
follows. 

 
Definition 3 The Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first kind are introduced by 
the following generating function: 

 
2 1

1
=0

log 1
 , : , , = .

! !

k
n txt yx z e

HB
n

ttS n k x y z e
n k

 (2.1) 

 
 Remark 4 Replacing = 0x  in (2.1), we attain extended Bell-Stirling polynomials 

1 , : ,HB S n k y z  of the first kind, which are also a new generalization of the usual Stirling 
numbers of the first kind in (1.1) as follows: 

 
2 1

1
=0

log 1
 , : , = .
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k
n tyt z e

HB
n

ttS n k y z e
n k

 (2.2) 

 
 Remark 5 Replacing = = 0x y  in (2.1), we obtain Bell-Stirling polynomials 2 , :Bel S n k z  
of the first kind, which are also a new generalization of the usual Stirling numbers of the first 
kind in (1.1), as follows: 
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log 1
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We are now ready to derive some properties of the 1 , : , ,HB S n k x y z . 
Theorem 1 The following correlation 

 1 1
=0

, : , , = , ; ,
n

HB n u
u

n
S n k x y z S u k HB x y z

u
 

holds for non-negative integer n .  
Proof. By (2.1), we observe that 

 
2 1

1
=0

log 1
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Theorem 2 The following relation 

 1 1
=0

, : , , =  , : ,
n

n l
HB HB

l

n
S n k x y z S l k y z x

l
 

holds for non-negative integers n  and k  with n k .  
Proof. By (2.1), we see that 
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Theorem 3 The following relation 

 1 1
=0

, : , =  , : ,
n

HB Bel n l
l

n
S n k x y S l k z H x y

l
 

holds for non-negative integers n  and k  with n k .  
Proof. By (2.1), we get 
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Theorem 4 The following summation formula for Hermite-Bell based Stirling polynomials of 
the first kind 
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holds for non-negative integers n  and k  with n k .  
Proof. By (2.1), we obtain 
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Theorem 5 The following summation formula for Hermite-Bell based Stirling polynomials of 
the first kind 

 1 1 2 1 1 2
=0

, : , , =  , : , ,
n

HB HB n u
u

n
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u
 

holds for non-negative integers n  and k  with n k .  
Proof. By (2.1), we observe that 
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Theorem 6 The following relation 

 1 2
1 1 2 1 1 1 2

=01 2

! !, : , , =  , : , , ,
!

n

HB HB
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is valid for non-negative integer n .  
Proof. By (2.1), we see that 
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Theorem 7 The following relation 
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u
 

holds for non-negative integer n .  
Proof. By (2.1), we observe that 
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Theorem 8 The following relation 
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holds for non-negative integer n .  
Proof. By (2.1), we observe that 
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Theorem 9 The following relation
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holds for non-negative integer n .  
Proof. By (2.1), we observe that 

 
2 1

1
=0

log 1
 , : , , = 1 1

! !

k
n tyx z e xt

HB
n

ttS n k x y z e e
n k

 

 
2 1

=0

1log 1
=

! !

kk t tyx z e

k
k

et
x e

k k
 

 1 2
=0 =0 =0

= ,  , : ,
! !

n nn

HBk
n n k

t tS n k x S n k y z
n n

 

 1 2
=0 =0 =0

, , : , .
!

nn u

k HB
n u k

n tx S n u k S u k y z
u n

 

  
 

 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 343 Sofia, Bulgaria



 

 

CONCLUSION 

In the present paper, we have considered Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first 
kind and investigated some relations and formulas. Also, we have given some correlations 
including Hermite-Bell based Stirling polynomials of the first kind and Hermite-Bell based 
Stirling polynomials of the second kind with some of their special cases. The results obtained 
in this paper are generalizations of the many earlier results, some of which are involved 
related references in [1-13].  For future directions, we will consider that the polynomials 
introduced in this paper can be examined within the context of monomiality principle and 
umbral calculus to have alternative ways of deriving our results. 
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ÖZET  
Özel polinomlar ve sayılar, fizik, matematik, uygulamalı bilimler, mühendislik ve diferansiyel 
denklemler, sayı teorisi, fonksiyonel analiz, kuantum mekaniği, matematiksel analiz, 
matematiksel fizik ve diğer ilgili araştırma alanları gibi bilimlerin çok çeşitli alanlarında 
büyük öneme sahiptir. Örneğin, Bernoulli polinomları ve sayıları, asal sayıların dağılımı ile 
bağlantısı olan Riemann zeta fonksiyonu ile yakından ilişkilidir. Özel polinomlar teorisindeki 
en önemli polinomlardan bazıları Gould-Hopper, Bell, Euler, Bernoulli, Hermite ve Genocchi 
polinomlarıdır. Son zamanlarda, yukarıda bahsedilen polinomlar ve bunların çeşitli 
genellemeleri, birçok fizikçi ve matematikçi tarafından yoğun bir şekilde düşünülmüş ve 
araştırılmıştır. Son zamanlarda, polylogaritma fonksiyonu ve çok üslü fonksiyon tarafından 
genelleştirilen birkaç özel polinom ve dejenere üstel fonksiyon tarafından genişletilen çeşitli 
özel polinomlar birçok yazar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada, Gould-Hopper tabanlı 
tamamen dejenere 2. Tip q parametreli poly-Frobenius-Genocchi polinomlarını 
tanımlayacağız ve bazı özelliklerini vereceğiz. Ayrıca, yineleme ilişkileri, simetrik özellik ve 
kapalı toplama formülleri dahil olmak üzere bu polinomlar için çok çeşitli ilişkiler türeteceğiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Gould-Hopper polinomları, Frobenius-Genocchi polinomları, poly-üstel 
fonksiyonu. 
 
 

 
ABSTRACT  
Special polynomials and numbers possess much importance in multifarious areas of sciences, 
such as physics, mathematics, applied sciences, engineering, and other related research fields 
covering, differential equations, number theory, functional analysis, quantum mechanics, 
mathematical analysis, mathematical physics, and so on. For example, Bernoulli polynomials 
and numbers are closely related to the Riemann zeta function which possesses a connection 
with the distribution of prime numbers. Some of the most significant polynomials in the 
theory of special polynomials are the Gould-Hopper, Bell, Euler, Bernoulli, Hermite, and 
Genocchi polynomials. Recently, the aforesaid polynomials and their diverse generalizations 
have been densely considered and investigated by many physicists and mathematicians. 
Recently, several special polynomials generalized by the polylogarithm function and 
polyexponential function and diverse special polynomials extended by the degenerate 
exponential function have been studied by many authors. In this study, we introduce the 
Gould-Hopper based fully degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi polynomials with a q 
parameter and provide some of their properties. Moreover, we derive multifarious correlations 
and identities for these polynomials, including recurrence relations, symmetric property, and 
implicit summation formulas. 
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Keywords: Gould-Hopper polynomials, Frobenius-Genocchi polynomials, polyexponential 
function. 
 
INTRODUCTION 
 
For C , the -falling factorial 

,n
x  is defined by (cf. [6,7,8,10,14]) 

 ,

( )( 2 ) ( ( 1) ), = 1,2,
=

1, = 0.n

x x x x n n
x

n
( ( 1) ), = 1,2,( ( 1) ),( ( 1) )( ( 1) )(( (((

 (1.1) 

In this case =1, the -falling factorial reduces to the familiar falling factorial as follows 

 
,1 0

:= = ( 1) ( 1) and =1.
n n

x x x x x n x(((  

The ,x  difference operator with respect to x  is defined by (cf. [6,7,14]) 

 ,
1( ) = ( ( ) ( )), 0.x f x f x f x  (1.2) 

The degenerate exponential function xe t  is defined as follows (cf. [6,7,8,10,14]) 

 1= 1  and = .
x

xe t t e t e t  (1.3) 

It is readily seen that 0 =lim x xte t e . From (1.1) and (1.3), we obtain the following relation 

 
,

=0
= ,

!

n
x

n
n

te t x
n

 (1.4) 

which satisfies the following difference rule 

 , = .x x
xe t te t  (1.5) 

Note that 1 :=e t e t . The degenerate logarithm function is defined as follows (cf. 
[7,8,14]) 

 
=1

1 1 11 := = ,
!

t tlog t ,
=1 !

,
!

 

which holds the following relations with the degenerate exponential function: 

 1 = 1  and 1 = 1 .log e t t e log t t  

The classical Frobenius-Genocchi polynomials :n x u  and the degenerate Genocchi 

, :n x u  polynomials are given as follows: 
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 ,
=0 =0

1 1
: = and : = .

! !

n n
xt x

n nt
n n

u t u tt tx u e x u e t
n e u n e t u

 

One can look at the references [7,15,16] to see the various applications of Frobenius-
Genocchi polynomials. 

The Stirling numbers of the first kind 1 ,S n k  and the Stirling numbers of the second kind 

2 ,S n k  are defined (cf. [1-16]) by means of the following generating functions: 

 1 2
=0 =0

1log 1
= ,  and = , .

! ! ! !

kk tn n

n n

et t tS n k S n k
k n k n

 (1.6) 

From (1.6), we get the following relations for 0n : 

 1 2
=0 =0

= ,  and = , .
n n

k n
n k

k k
x S n k x x S n k x  (1.7) 

Recently, Kim-Kim [9] performed to generalize the degenerate Bernoulli polynomials by 
using the polyexponential function 

 
=1

=
1 !

n

k k
n

tEi t
n n

 (1.8) 

as inverse to the polylogarithm function 

 
=1

= <1;
n

k k
n

tLi t t k
n

Z  (1.9) 

provided by 

 ,
=0

log 1
= .

1 !

n
k kx

n
n

Ei t te t x
e t n

 (1.10) 

Upon setting = 0x  in (1.10), , ,0 :=k k
n n  are called the degenerate poly-Bernoulli 

numbers. Kim et al. [9] studied the degenerate poly-Bernoulli polynomials and also gave 
some explicit expressions and several formulas for those polynomials. Since 1 = 1tEi t e , it 
is worthy to note that  

 1
, ,:= .n nx B x  
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The degenerate form of the Stirling numbers of the first kind 1, ,S n k  is defined by means 
of the following generating function: 

 1,
=

1
= ,

! !

m
n

n m

log t tS n m
m n

 

The Gould-Hopper polynomials are defined by the following generating function (see 
[6,7,14,16]) 

 
=0

, = ,
!

n jj xt yt
n

n

tGH x y e
n

 (1.11) 

where j N  with 2j . In this case =1j , the corresponding bivariate polynomials are 
simply expressed by the Newton binomial formula. Upon setting = 2j  in (1.11) gives the 
classical Hermite polynomials 2 ,nGH x y  (see [2,12,13]). 

Let ,n j Z  with 0n ‡ , > 0j  and let / 0q R  with 0q . The fully degenerate Gould-
Hopper polynomials with a q  parameter are defined by the following generating function to 
be 

 , ;
=0

, = .
!

n
j x y j

n q
n

tGH x y e qt e qt
n

 (1.12) 

When 0  and 1q , we have the Gould-Hopper polynomials denoted by ,j
nGH x y  

(cf. [6,7,14]). The fully degenerate Gould-Hopper polynomials with a q  parameter have the 
following representation 

 
/

, , ( 1)
, ;

=0
, = ! ,

( )! !

n j
j n jk k n j k

n q
k

x y
GH x y n q

n jk k
 

where  is the Gauss notation, and represents the maximum integer which does not exceed 
the number in the square brackets and where we used the following elementary series 
manipulation 

 
/

=0 =0 =0 =0
( , ) = ( , ).

n j

n k n k
A k n A k n jk  

Also note that the following difference rules hold (cf. [6, 7]) 

 , , ; 1, ;, = , ,j j
x n q n qGH x y qnGH x y  (1.13) 

 , , ; , ;, = , .j j
y n q n j qj
GH x y q n GH x y  (1.14) 
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Let 0,n m N  and j N  and let / 0q R . The Gould-Hopper based fully degenerate 
Stirling polynomials of the first kind with a q  parameter are defined as follows (cf. [14]): 

 1, ;
=

1log
, : , = .

! !

m
n

j x y j
q

n m

qttS n m x y e qt e qt
n m

 (1.15) 

 

GOULD-HOPPER BASED FULLY DEGENERATE TYPE2 POLY-FROBENIUS-
GENOCCHI POLYNOMIALS WITH A q  PARAMETER 

 

In this section, we deal with the Gould-Hopper based fully degenerate type2 poly-Frobenius-
Genocchi polynomials with a q  parameter. Then, we investigate their diverse relations and 
properties. 

 

Now we give the following definition. 

Definition 1  Let , ,n k j Z  with 0n ‡ , , > 0k j  and let / 0q R  with 0q . We 
introduce the Gould-Hopper based fully degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi 
polynomials with a q  parameter as follows: 

 ,
, ;

=0

1
1

=  , : .
!

k n
k jx y j

GH n q
n

log qt
u qEi

q te qt e qt x y u
e qt u n

 (2.1) 

 Upon setting = 0y , we then get ,
, ; 0,0 :=k j

GH n q  ,
, ;
k j

GH n q  which are called the fully 
degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi polynomials with a q  parameter given by 

 ,
, ;

=0

1
1

=  : .
!

k n
k j

GH n q
n

log qt
u qEi

q tx u
e qt u n

 (2.2) 

Upon setting = 0 =x y , we then get ,
, ; 0,0 :=k j

GH n q  ,
, ;
k j

GH n q  which are called the fully 
degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi numbers with a q  parameter given by 

 ,
, ;

=0

1
1

=  .
!

k n
k j

GH n q
n

log qt
u qEi

q te u
e qt u n

 

 

We give the following theorem. 
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Theorem 1 (Summation formulas) We have 

 ,
, ; , ; : , ;

=0
, : = ,

n
k j k j

GH n q s q u n s q
s

n
x y u GH x y

s
 

and 

 
/

,
, ; , ;

=0
, : = ! : .

!( )!

s sn j
k j k

GH n q n js q
s s

y qx y u n x u
s n js

 

 Proof. Indeed, by (2.1) and (2.2), we get 

 ,
, ;

=0

1
1

 , : =
!

kn
k j x y j

GH n q
n

log qt
u qEi

qtx y u e qt e qt
n e qt u

 

 , ; : , ;
=0 =0

= ,
!

nn
k j

s q u n s q
n s

n tGH x y
s n

 

and 

 ,
, ;

=0

1
1

 , : =
!

kn
k j x y j

GH n q
n

log qt
u qEi

qtx y u e qt e qt
n e qt u

 

 ,
, ;

=0 =0
= :

! !

n jn
k j n n

n q
n n s

t y tx u q
n n

 

 
/

,
, ;

=0 =0
= :

( )! !

n js jsn j
k j s s

n js q
n s s

t y tx u q
n js s

 

 
/

,
, ;

=0 =0

!= : ,
!( )! !

s s nn j
k j

n js q
n s s

y q n tx u
s n js n

 

which gives the desired results.  
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Theorem 2 ( -Difference Rules for ,
, ; ,k j

GH n q x y ) 

 , ,
, , ; 1, ; , : =  , :k j k j
x GH n q GH n qx y u nq x y u  

and 

 , ,
, , ; , ; , : =  , : .k j k j
y GH n q GH n j qj

x y u q n x y u  

 Proof. The proof can be done by using some series manipulation methods. So, we omit them.  

 

Here, we give multifarious connection formulas including the Gould-Hopper based fully 
degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi polynomials with a q  parameter, the Gould-
Hopper based fully degenerate Stirling polynomials of the first kind with a q  parameter by 
the following theorems. 

Theorem 3 We have 

 , ,
, ; , ;,

=0
1 , : , :

n
k j k j

GH n l q GH n q

n
q x y u u x y u

l , GHq GH
=0 l

 

 1, 1,
=0 =0 =0

= 1 , ,
n r r

r
r m

n r
u S m S r m

r l 11,,1,1
=0 l=0

 

 , ; , .
1

n m
j

n r qk
q GH x y
m

 

 Proof. We observe that 

 ,
, ;

=0

1
 , : = 1 .

!

n
k j x y j

GH n q k
n

log qtte qt u x y u u qEi e qt e qt
n q

 (2.3) 

Let LHS  and RHS  be the left-hand-side and the right-hand-side of (2.3), respectively. Then, 
we get 

 , ,
, ; , ;,

=0 =0 =0
= 1  , :  , :

! ! !

n n n n
k j k j

GH n q GH n qn
n n n

q t t tLHS x y u u x y u
n n n

 

 , ,
, ; , ;,

=0 =0 =0
= 1 , :  , :

! !

n nn
k j k j

GH n l q GH n q
n n

n t tq x y u u x y u
l n n,, GGHq GH

0=0 l
 

 , ,
, ; , ;,

=0 =0
= 1 , : , :

!

nn
k j k j

GH n l q GH n q
n

n tq x y u u x y u
l n, GGHq GH

=0 l
 

and
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1

= 1 . x y j
k

log qt
RHS u qEi e qt e qt

q
 

 
=1

1 .
= 1 .

1 !.

m m
x y j

k
m

log qt q
u q e qt e qt

m m
 

 
1

=0

1 .
= 1 .

! 1

m m
x y j

k
m

log qt q
u e qt e qt

m m
 

 1,
=0 = =0

1= 1 , 1
! ! 1

n n n n m
x y j

kn
m n m n

q t q t qu S n m e qt e qt
n n m

 

1, 1,
=0 =0 =0

1= 1 , ,
! 1

n n mn
x y j

kn
m n

n q t qu S m S n m e qt e qt
l n m1,,1,1,1

=0 l
 

1, 1, , ;
=0 =0 =0 =0

1= 1 , , ,
! !1

n m n nn n
j

n qkn
n m n

n q t tu S m S n m GH x y
l n nm1,,1,1,1

0=0 l
 

 1, 1,
=0 =0 =0 =0

= 1 , ,
n u u

u
n u m

n u
u S m S u m

u l 11,,1,1
=0 l=0

 

 , ; , .
!1

n m n
j

n u qk
q tGH x y

nm
 

 Theorem 4 For <e qt u , we have 

 
1

, 1
, ; 1, ;1

=1 =0
, : = 1 , ; , .

mn
k j jr

GH n q qk
m r

qx y u u u S n m x r y
m

 

 Proof. By (2.1), we get 

, 1
, ;

=0 =0

1
 , : = 1

!

n
k j r r x y j

GH n q k
n r

log qttx y u u qEi u e qt e qt e qt
n q

 

 
1 1

1

=0 =0

1
= 1

1 !

m m
r x r y j

k
m r

log qt q
u u e qt e qt

m m
 

 
1

1
1

=1 =0

1
= 1 ( )

!

m
m

r x r y j
k

m r

log qt qu u e qt e qt
m m

 

 
1

1
1, 1

=1 = =0
= 1 ,

!

n n m
r x r y j

k
m n m r

q t qu S n m u e qt e qt
n m
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1

1
1, ;1

=1 =0 =
= 1 , ; ,

!

m n
jr n

qk
m r n m

q tu u S n m x r y q
m n

 

 
1

1
1, ;1

= =1 =0
= 1 , ; , ,

!

m nn
jr

qk
n m m r

q tu u S n m x r y
m n

 

which is the desired result.  

 

Theorem 5 We have 

1
, ,

, ; , ; 1, ;1,
=0 =1

1 , : , : = 1 , ; ,
mn

k j k j j
GH n l q GH n q qk

m

n qq x y u u x y u u S n m x y
l m,, GHq GH

=0 l
  

Proof. Let LHS  and RHS  be the left-hand-side and the right-hand-side of (2.3), respectively. 
Then, we get 

 , ,
, ; , ;,

=0 =0
= 1 , : , :

!

nn
k j k j

GH n l q GH n q
n

n tLHS q x y u u x y u
l n, GGHq GH

=0 l
 

and 

 
1

1
=1

1
= 1

!

mm
x y j

k
m

log qtqRHS u e qt e qt
m m

 

 
1

1, ;1
=1 =

= 1 , ; ,
!

m n
j

qk
m n m

q tu S n m x y
m n

 

 
1

1, ;1
= =1

= 1 , ; , ,
!

m n
j

qk
n m m

q tu S n m x y
m n

 

which means the asserted result.  

 

We give the following result. 

Theorem 6 We have 

 
11

,
, ; 1, 1 , ;1

=0 =1

11, : = ,  , : ,
1

r mn r
k j j

GH n q GH n r qk
r m

n qx y u S r m x y u
rn m

 

where , ; ,j
GH n q x y  denotes the Gould-Hopper based degenerate Frobenius-Genocchi 

polynomials with a q  parameter defined by 

 , ;
=0

1
 , : = .

!

n
j x y j

GH n q
n

u ttx y u e qt e qt
n e qt u
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Proof. By (2.1), we get 

 ,
, ;

=0

1

 , : = 1
!

n
k j x y j

GH n q
n

log qt
Ei

qt tx y u u q e qt e qt
n t e qt u

 

 1, , ;1
=1 = =0

= ( , )  , :
! !

n n m n
j

GH n qk
m n m n

q q t q tS n m x y u
t n m n

 

 
1 1

1, , ;1
= =1 =0

= ,  , :
! !

n m n nn
j

GH n qk
n mm n

q t tS n m x y u
m n n

 

 
1 1

1, , ;1
=0 =0 =1

= ,  , : ,
!

r m nn r
j

GH n qk
n r m

n q tS r m x y u
r m n

 

which gives the desired result.  

 

 

 

Theorem 7 We have 

 
1

, ,
, ; , ; 1, ;1

=1
1, :  , : = 1 , ; , .

mn
k j k j j

GH n q GH n q qk
m

qx y u u x y u u S n m x y
m

 

 Proof. Multiplying ( ( ) )e qt u  to both sides of (2.1), we observe that 

 , ,
, ; , ;

=0

1
1, :  , : = 1

!

n
k j k j x y j

GH n q GH n q k
n

log qttx y u u x y u u qEi e qt e qt
n q

 

 
1

1
=1

1
= 1

!

m
m

x y j
k

m

log qt qu e qt e qt
m m

 

 
1

1, ;1
=1 =

= 1 , ; ,
!

m n
j

qk
m n m

q tu S n m x y
m n

 

 
1

1, ;1
= =1

= 1 , ; , .
!

m nn
j

qk
n m m

q tu S n m x y
m n
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 Theorem 8 We have  

 , ,
, ; 1 2 1 2 , ; 1 1 , ; 2 2

=0
, : =  , : , .

n
k j k j j

GH n q GH n q n u q
u

n
x x y y u x y u GH x y

u
 

 Proof. From (2.1), we attain 

 , 1 2 1 2
, ; 1 2 1 2

=0

1
1

 , : =
!

kn
x x y yk j j

GH n q
n

log qt
u qEi

qtx x y y u e qt e qt
n e qt u

 

 ,
, ; 1 1 , ; 2 2

=0 =0
=  , : ,

! !

n n
k j j

GH n q n q
n n

t tx y u GH x y
n n

 

 ,
, ; 1 1 , ; 2 2

=0 =0
=  , : ,

!

nn
k j j

GH n q n u q
n u

n tx y u GH x y
u n

 

which means the claimed result.  

 

Theorem 9 We have 

 
/

,
, ; , ; :

=0 =0

!, : = .
!( )!

n j n js
k j k m s m s

GH n q n js m q u
s m m s

n js x y nx y u q
m s n js

 

 Proof. By (2.1), we get 

 ,
, ;

=0

1
1

 , : =
!

kn
k j x y j

GH n q
n

log qt
u qEi

qtx y u e qt e qt
n e qt u

 

 , ; :
=0 =0 =0

=  
! ! !

n n jn
k n n n n

GH n q u
n n nn n

t x t y tq q
n n n

 

 , :
=0 =0 =0

=  
! !

n jnn
k m m n n

GH n m q u
n m nm n

n x t y tq q
m n n

 

 ,
, :

=0 =0 =0

!=  .
! ! !

n
j nn js

k j m s m s
GH n js m q u

n s m m s

n js x y n tq
m s n js n

 

 We note that the following series manipulation formulas hold (cf. [7,14]): 

 
=0 , =0

( )( ) = ( )
! ! !

N n m

N n m

x y x yf N f n m
N n m

 (2.4) 
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and 

 
, =0 =0 =0

, = , .
k

k l k l
A l k A l k l  (2.5) 

We give the following theorem. 

Theorem 10 (Implicit Summation Formula) We have 

 
,

, ,
, ; , ; ,

, =0
, : =  , : .

s l
k j k j

GH s l q GH s l n m q n m
n m

s l
y u x y u x

n m
 (2.6) 

 Proof.  Upon setting t  by   t v  in (2.1), we derive 

 ,
, ;

, =0

1
1

=  , : .
! !

k s l
j k jy x

GH s l q
s l

log q t v
u qEi

q t ve q t v e q t v x y u
s le q t v u

 

Again replacing  by x  in the last equation, and using (2.4), we get 

 ,
, ;

, =0

1
1

 , : = .
! !

ks l
jk j y

GH s l q
s l

log q t v
u qEi

qt ve q t v y u e q t v
s l e q t v u

 

By the last two equations, we attain 

 , ,
, ; , ;

, =0 , =0
 , : =  , :

! ! ! !

s l s l
k j k jx

GH s l q GH s l q
s l s l

t v t vy u e q t v x y u
s l s l

 

which yield 

 
, ,

, ; , ;,
, =0 , =0 , =0

 , : =  , : .
! ! ! ! ! !

s l n m s l
k j k jx

GH s l q GH s l qn m
s l n m s l

t v t v t vy u x e q t v x y u
s l n m s l

 

Utilizing (2.5), we acquire 

 
,,

, ;, ,
, ;

, =0 , =0 , =0

, :
 , : =

! ! ! ! ! !

k js l s l
GH s l n m qk j n m s l

GH s l q
s l s l n m

x y u xt vy u t v
s l n m s l l m

 

which implies the asserted result (2.6).  

Corollary 1 Letting = 0s  in (2.6), the following implicit summation formula holds: 

 , ,
, ; , ; ,

=0
, : =  , : .

l
k j k j

GH l q GH l m q m
m

l
y u x y u x

m
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 Corollary 2 Upon setting = 0s  and replacing  by x  in (2.6), we attain 

 , ,
, ; , ; ,

=0
, : =  , : .

l
k j k j

GH l q GH l m q m
m

l
x y u x y u

m
 

 Now, we give the following theorem. 

Theorem 11 (Symmetric Property)  The following symmetric identity 
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Proof. Let 
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Then, the expression for  is symmetric in a  and b , and we derive the following two 
expansions of : 
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which gives the desired result (2.7).  

 

CONCLUSIONS 

In this study, we have first considered the Gould-Hopper based fully degenerate type2 poly-
Stirling polynomials of the first kind with a q  parameter and have investigated some of their 
diverse basic identities and properties. In the same way, as mentioned polynomials, we have 
introduced the Gould-Hopper based fully degenerate type2 poly-Frobenius-Genocchi 
polynomials with a q  parameter and provided some of their properties. Further, we have 
derived diverse relations and formulas for these polynomials, covering recurrence relations, 
symmetric property, and implicit summation formulas. 

 

 

 

REFERENCES 
[1]  S. Araci, E. Sen, and M. Acikgoz, Theorems on Genocchi polynomials of higher order 
arising from Genocchi basis, Taiwanese J. Math. Math. Sci., 18(2), 473–482. 
 
[2]  S. Araci, W.A Khan, M. Acikgoz, C. Ozel and P. Kumam, A new generalization of 
Apostol type Hermite-Genocchi polynomials and its applications, Springerplus, 5(2016), Art. 
ID 860. 
 
[3]  A. Bayad, Y. Hamahata, Polylogarithms and poly-Bernoulli polynomials, Kyushu J. 
Math., 65 (2011), 15-24. 
 
[4]  Dolgy, D.V., Jang, L.C.: Some identities on the poly-Genocchi polynomials and numbers. 
Symmetry 12, 1007 (2020) 
 
[5]  U. Duran, M. Acikgoz, S. Araci, Hermite based poly-Bernoulli polynomials with a q -
parameter, Adv. Studies Contemp. Math., 28 (2018), 285-296. 
 
[6]  U. Duran, P. N. Sadjang, On Gould-Hopper-based fully degenerate poly-Bernoulli 
polynomials with a q -parameter. Mathematics, 7, 2019, 121. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 358 Sofia, Bulgaria



 

 

 
[7]  Duran, U., Acikgoz, M. & Araci, S. Construction of the type 2 poly-Frobenius–Genocchi 
polynomials with their certain applications. Adv Differ Equ 2020, 432 (2020). 
 
[8]  Kim, T., Kim, D.S.: Degenerate polyexponential functions and degenerate Bell 
polynomials. J. Math. Anal. Appl. 487(2), 124017 (2020) 
 
[9]  Kim, D.S.; Kim, T. A note on polyexponential and unipoly functions. Russ. J. Math. 
Phys. 2019, 26, 40-49. 
 
[10]  Kim, T., Kim, D.S., Kwon, J.K., Kim, H.Y.: A note on degenerate Genocchi and poly-
Genocchi numbers and polynomials. J. Inequal. Appl. 2020, 110 (2020). 
 
[11]  T. Kim, Y.S. Jang and J.J. Seo, A note on poly-Genocchi numbers and polynomials, 
Appl. Math. Sci., 8 (2014), 4775-4781. 
 
[12]  B. Kurt, Y. Simsek, On the Hermite based Genocchi polynomials, Adv. Stud. Contemp. 
Math., 23 (2013), 13-17. 
 
[13]  B. Kurt, On the Hermite-Based Poly-Genocchi Polynomials with a q -Parameter. 
Turkish Journal of Analysis and Number Theory. Vol. 7, No. 6, 2019, pp 145-149. 
 
[14]  Negiz, E. Acikgoz, M, Duran, U. On the Gould-Hopper based fully degenerate Type2 
poly-Bernoulli polynomials with a q -parameter, accepted for publication in J. Nonlinear Sci. 
Appl., 2022. 
 
[15]  B. Y. Yasar, M. A. Ozarslan, Frobenius-Euler and Frobenius-Genocchi polynomials and 
their differential equations, New Trends in Mathematical Sciences, 3(2) (2015) 172-180. 
 
[16]  Wani, S.A., Khan, S., Nahid, T.: Gould–Hopper based Frobenius–Genocchi polynomials 
and their generalized form. Afr. Math. (2020).   

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 359 Sofia, Bulgaria



INVESTIGATION OF CATALYTIC EFFECT OF NITRITE ON COBALT-
HYDROXYNAPHTHOL BLUE COMPLEX WITH GRAPHITE AND 

GRAPHENIZED ELECTRODE BY ELECTROCHEMICAL METHODS 
 

KOBALT-HİDROKSİNAFTOL MAVİSİ KOMPLEKSİ ÜZERİNE NİTRİTİN 
KATALİTİK ETKİSİNİN GRAFİT VE GRAFENİZE ELEKTROT İLE 

ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI 
 

Dr. Öğr. Üyesi Okan UÇARLI  
Giresun Üniversitesi 

orcid.org/0000-0003-0141-9658; 
 
 

ÖZET  
 
Hidroksinaftol mavisi (HNB) bir çok araştırmada tercih edilen bir azo boyarmaddedir. Ca, Cu 
Mg, Sr, Ba, Fe Co, Mn, Ti, V metallerinin tayininde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca DNA ve 
RNA analizlerinde tercih edilmektedir. Bu çalışmada NHB’nin kobalt kompleksi üzerine 
nitritin voltammmetrik katalitik etkisi incelenmiştir. Voltammetride kompleks çalışmalarında 
sıkça cıva elektrot tercih edilmektedir. Cıva elektrot toksik etkiye sahip olduğu için kompleks 
tayinlerinde alternatif elektrotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla mevcut çalışmada kalem 
grafit elektrot (PGE) ile grafenize edilmiş PGE (g-PGE) kullanılmıştır. PGE’nin etanolik HCl 
çözeltisinde bekletilmesiyle grafen elektrot ele geçmiştir. PGE ve g-PGE’ nin elektrokimyasal 
özellikleri Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Dönüşümlü Voltammetri (CV) 
teknikleriyle 2,5 mM potasyum hekzasiyanoferrat (K3[Fe(CN)6]) / potasyum 
hekzasiyanoferrat trihidrat (K4[Fe(CN)6].3H2O) redoks çiftinin bulunduğu 0.1 M KCl 
ortamında incelenmiştir. Bu teknikler yardımıyla grafenizasyonun başarılı olduğu 
anlaşılmıştır. Nitritin katalitik etkisi voltammetrik hücre içerisinde bulunan 1.0 M KNO3 
destek elektrolit ortamında incelenmiştir. Katalitik etki adsorptif kare dalga voltammetrisi 
(AdsSWV) tekniğiyle incelenmiştir ve çalışma elektrotlarına -450 mV potansiyelde 10 saniye 
adsorpsiyon yapılmıştır. Voltammetrik çalışmalar yapılmadan önce hücreden oksijenin 
uzaklaştırlması için 300 saniye azot gazı geçirilmiştir. Yardımcı elektrot olarak Pt, referans 
elektrot olarak Ag/AgCl elektrot kullanılmıştır. HNB’nin bulunduğu destek elektrolit 
ortamına kobaltın eklenmesiyle Co-HNB kompleksi oluşmuştur. Bu komplekse ait ayrı bir 
voltammogram PGE ve g-PGE çalışma elektrotlarıyla gözlemlenmiştir. Kompleksin 
bulunduğu destek elektrolit ortamına nitritin eklenmesiyle birlikte PGE ve g-PGE çalışma 
elektrotlarıyla alınan voltamogramlara ait akım değerleri artmıştır. Sonuç olarak nitrit katalitik 
olarak Co-HNB kompleksine ait akım değerini arttırmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Grafen, Katalitik etki, Elektrokimya  
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ABSTRACT  
Hydroxynaphthol blue (HNB) is an azo dye, preferred in many studies. It is frequently used in 
the determination of Ca, Cu Mg, Sr, Ba, Fe Co, Mn, Ti and V metals. It is also preferred in 
DNA and RNA analysis. In this study, the voltammetric catalytic effect of nitrite on the cobalt 
complex of HNB was investigated. Mercury electrodes are often preferred in complex studies 
in voltammetry. Since the mercury electrode has toxic effect, alternative electrodes are needed 
for complex determination. For this purpose, a graphenized Pencil Graphite Electrode (g-
PGE) with a pencil graphite electrode (PGE) was used in the current study. The g-PGE was 
obtained by holding the PGE in an ethanolic HCl solution. Electrochemical properties of PGE 
and g-PGE were investigated by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Cyclic 
Voltammetry (CV) techniques in 0.1 M KCl medium including, 2.5 mM potassium 
hexacyanoferrate (K3[Fe(CN)6]) / potassium hexacyanoferrate trihydrate 
(K4[Fe(CN)6].3H2O)) redox couple. With the help of these techniques, it has been determined 
that graphenization is successful. The catalytic effect of nitrite was investigated in the 1.0 M 
KNO3 support electrolyte medium in the voltammetric cell. The catalytic effect was 
investigated by the adsorptive square wave voltammetry (AdsSWV) technique and adsorption 
was performed on the working electrodes for 10 seconds at a potential of -450 mV. Before 
voltammetric studies were performed, nitrogen gas was passed for 300 seconds to remove 
oxygen from the voltammetric cell. Pt was used as the auxiliary electrode and Ag/AgCl 
electrode was used as the reference electrode. The Co-HNB complex was formed by adding 
cobalt to the supporting electrolyte medium in which the HNB coexist. An individual 
voltammogram belonging to this complex has been observed with the working electrodes 
PGE and g-PGE. With the addition of nitrite to the supporting electrolyte medium including 
the complex the current values of the voltammograms taken with the PGE and g-PGE 
working electrodes increased. As a result, nitrite catalytically enhances the current value of 
the Co-HNB complex. 
 
Keywords: Graphen, Catalytic effect,Electrochemistry  
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1. INTRODUCTION 
 
Azo dyes are used in many fields such as dye chemistry, pharmaceutical chemistry, textile 
chemistry, trace element analysis, industrial wastes, food chemistry, biological research, 
identification of metabolic reactions, and are always considered worthy of research due to 
their carcinogenic properties [1-4]. Hydroxynaphthol blue (HNB) is also a preferred azo dye 
in many studies. It is frequently used in the determination of Ca, Cu Mg, Sr, Ba, Fe Co, Mn, 
Ti, and V metals. It is also preferred in DNA and RNA analysis.[5-19]. 

 
 

Figure 1. Hydroxynaphthol blue 

 
Electrochemical methods are frequently preferred in the examination of HNB - metal 
complexes. Thanks to the catalytic effect of hydrogen peroxide, iron and manganese 
complexes of HNB are also determined [13]. While M:L is 1:1 in Co-HNB complex at low 
temperature, it becomes 1:2 at high temperatures [14]. HNB has been used for the 
voltammetric determination of cobalt. Cobalt was determined in HEPES/HCl (pH=7.6) buffer 
at -0.5 V, 30 s deposition, interference of nickel and chromium was eliminated with EDTA 
and interference of iron and titanium with fluoride [15]. For nickel determination, Ni-HNB 
complex is examined by voltammetry at 50 s deposition at -0.50 V in Acetate (pH=6.0) 
buffer. It is known that cobalt and titanium interfere with this determination method [16]. 
HNB has also been used in the voltammetric determination of titanium. Titanium has been 
determined in acetate (pH=3.2) buffer at -0.140 V, 30 s deposition time [17]. Apart from 
these, voltammetric determination of vanadium is performed in Acetate (pH=5.0) buffer at -
0.35 V in 45 s deposition. As the deposition time was increased, the amount of current 
decreased because desorption occurred on the electrode surface. During this determination, it 
was especially stated that iron(III) and copper interfered [18].   
  
Nitrite is used in photography, textile industry, rubber production, explosives production and 
mining industries. Most importantly, nitrite is a salt used to preserve foods such as meat, fish, 
and chicken to increase their shelf life. It is especially often used in the production of 
sausages, fermented sausages, salami, and other cured products. Nitrite is also often used for 
the azoing process in the production of azo dyes. In addition to these areas of use, nitrite is 
used in electrochemical trace analysis of some metals due to its oxidizing property [20]. 
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Although mercury electrode is most often used in electrochemical studies of azo dyes and 
metals, mercury has some disadvantages: 
 
• Mercury is easily oxidized. Therefore, mercury electrodes are not used as anodes. It is 

oxidized to mercury (I) at a potential of about +0.4 V. 
• Oxidation of mercury is facilitated when the formation of mercury(I) ions in the 

environment will give precipitate or complex. 
• The dropping mercury electrode is difficult to use. Sometimes blockages occur. 
• Sometimes it can give current maximums. 
• It gives non-faradaic charging current or residual current. 
• The most important disadvantage is that mercury is toxic. 

      
Due to these properties of mercury, alternative working electrodes are needed. Graphite can 
be used as electrode material because it shows metallic and non-metallic properties. The first 
working group to use reinforced carbon graphite (GCR) used as a mechanical pencil as a 
working electrode is Aoki et al [21]. The use of PGE as electrode material provides the 
advantages of being user and environmentally friendly (non-toxic), largely commercially 
available, and easy to purchase at low cost, thus disposable and easily renewable.  
In this study, it was aimed to investigate the catalytic effect of nitrite on the cobalt complex of 
HNB and by voltammetric methods. For this purpose, graphite and graphene electrodes were 
preferred instead of mercury electrodes 

 
 
 

2. EXPERIMENTAL 
In the present study, experiments were carried out using adsorptive square wave voltammetry 
(AdsSWV) and cyclic voltammetry (CV) techniques. 
 
2.1. Material 
0.7 mm 2B (Tombow) graphite pencil lead was used as a working electrode (PGE).HCl 
(Sigma-Aldrich), ethanol (Sigma-Aldrich) solutions were used for electrode activation. 
 2.5 mM potassium hexacyanoferrate III (K3[Fe(CN)6] (Sigma–Aldrich) / potassium 
hexacyanoferrate II trihydrate (K4[Fe(CN)6].3H2O (Sigma-Aldrich) in 0.1 M KCl (Merck) 
solution used for electrode activation control purposes.  
0.1 M potassium nitrate supporting electrolyte was prepared from KNO3 (Merck) salt. Sodium 
nitrite was prepared from NaNO2 salt at the desired concentration. Cobalt (II) ions were used 
in the preparation of metal complexes and an aqueous solution was prepared from Co(NO3)2 
(Merck) salt. 
 
2.2. Devices 
 Metrohm brand 757 VA Computrace Model Voltammetric Analyzer, 
 Ag/AgCl electrode (3 M KCl) and platinum wire, respectively, as reference and counter 

electrodes, 
 Shimadzu (Model AUX220) scales were used for weighing purposes. 
 Deionized water was supplied by Sartorius Stedim (Arium*611UV) brand deionized pure 

water device. 
 Electrochemical impedance (EIS) and cyclic voltammetric measurements of activation 

processes were performed with Gamry Interface 1000 device. In order to remove oxygen, 
1 bar of argon gas was passed through the cell for 5 minutes. 
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3. METHOD 
 
 
3.1. Activation of PGE (Graphenization)  
Activation of carbon-based working electrodes is of great importance in literature studies and 
activation is carried out by many methods. In this study, for the purpose of activation; 0.1M 
HCl solution was prepared in ethanol. Then the PGE was kept in this solution for 20 minutes. 
The electrode whose electrochemical properties were changed as a result of this process was 
named g-PGE. Activation processes are controlled by CV and EIS techniques: 
a) Firstly, CV voltammogram of 0.1 M KCl solution, containing 2.5 mM (K3[Fe(CN)6]) / 
(K4[Fe(CN)6].3H2O) (redox couple) (- 0.2 V) – (+ 0.6 V) is taken with PGE in (- 0.2 V) – (+ 
0.6 V) potential range. This process is then repeated for the g-PGE electrode. The purpose of 
this process is to examine the current and potential values of the [Fe(CN)6]3+/[Fe(CN)6]2+ iron 
redox couple before and after activation. 
b) EIS measurement of the working electrode (PGE) is taken in the range of 10000 Hz - 0.1 
Hz in 0.1 M KCl solution containing 2.5 mM (K3[Fe(CN)6]) / (K4[Fe(CN)6].3H2O). This 
process is then repeated for the g-PGE electrode. According to the Nyquist diagrams, the 
charge transfer resistance of the surface are compared before and after activation process. 
 
3.2. Determination of catalytic effect by voltammetry 
The AdsSWV technique was used to determine the catalytic effect of nitrite on the Co-HNB 
complex. The dye was added to the supporting electrolyte in the cell medium at a 
concentration of 4 times that of cobalt and the signal was recorded. Subsequently, the nitrite 
solution was added to the cell and the current changes were recorded. 
 
4. RESULTS AND DISCUSSION 
4.1. Activation process 
As mentioned in the experimental method section, the g-PGE electrode was made by keeping 
the PGE electrode in an ethanolic 0.1 M HCl solution for 20 minutes. In order to control 
activation, its behaviour was studied in a 0.1M KCl solution containing 2.5 mM iron redox 
couple. The Nyquist diagram is given in Figure 2 and the CV change is given in Figure 3. 
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Figure 2. Nyquist diagrams of PGE (blue line) and g-PGE (red line) versus 2.5 mM iron 
redox couple in 10 ml 0.1M KCl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. CV voltammograms of PGE (blue line) and g-PGE (red line) versus 2.5 mM iron 

redox couple in 10 ml 0.1M KCl 

Table 1. CV current and potential values obtained against the iron redox couple before and 
after graphenization 

 IA (μA) IC (μA) ∆I VA (mV) VC (mV) ∆V 

g-PGE 114.8  -116.2  231.0 269.7  189.7  80.0 

PGE 92.39  -99.13  191.52 267.8  181.7  86.1 

 
In this study, the most economically available pencil lead (PGE) was chosen as the working 
electrode. The conductivity of the working electrode is of great importance in electrochemical 
measurements. When PGE is evaluated from an electrochemical point of view, another 
advantage is that it has almost as much conductivity as a metal. it is seen that graphite-based 
PGE's are widely used as literature studies are examined. In graphite, all carbons are sp2 
hybridized, and the high conductivity and easy adsorption of the analyte to the electrode is 
due to this sp2 hybridization [22,23]. 

 
The improvement of electron transfer properties of carbon electrodes with some pretreatment 
is called activation. In this study, PGE was activated by turning it into g-PGE [24] by keeping 
it in 0.1M ethanolic HCl for 20 minutes, depending on the literature. Activation process was 
controlled by EIS and CV. When the EIS Nyquist diagram is examined, it is seen that the 
resistance of the electrode surface decreases at the PGE electrode, that is, its conductivity 
increases [25]. When the CV current and potential values of the iron redox couple were 
examined after the activation process, an increase was observed in the current values of the 
reduction and oxidation peaks and the difference between the potential values of these peaks 
decreased. This indicates that the g-PGE electrode has a superior electroactivity. In addition, 
thanks to this activation, the potential of the Ferricyanide3- / Ferrocyanide4- redox couple with 
a completely reversible electrode reaction has come closer to the potential difference of 59 
mV in the Nernst equation [24]. 
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4.2. Investigation of Catalytic Effect 
Behaviors of HNB and Co2+ ions in potassium nitrate as support electrolyte were investigated 
voltammetrically on PGE and g-PGE electrodes. Subsequently, the effect of nitrite on them 
was investigated. 
4.2.1. Examination of cobalt ion; 
AdsSWV voltammograms of Co2+ ion at deposition times of 10 s at -450 mV potential in 10 
ml potassium nitrate support electrolyte medium were examined and the changes are given in 
Figure 4. According to this figure, as the concentration of Co2+ increases in the voltammetric 
cell, the reduction peak current at -1000 mV, increases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. AdsSWV voltammograms of Co2+ in potassium nitrate medium with PGE electrode 
(1.0x10-5, 1.5x10-5, 2.0x10-5 and 2.5x10-5 M) 
  
4.2.2. Examination of the Cobalt-HNB complex; 
AdsSWV voltammograms of Co2+ ion with HNB in 10 ml potassium nitrate supporting 
electrolyte medium were examined at -450 mV potential for 10 s deposition and the changes 
are given in figure 5. According to these changes, with the addition of cobalt, the reduction 
peak of the Co-HNB complex appeared at -540 mV potential, apart from the reduction peak 
of HNB that appeared at -400 mV potential. However, the reduction peak of cobalt around -
1000 mV potential has not been observed. 
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Figure 5. AdsSWV voltammograms of the addition of 1.0 x 10-5 M Co2+ ion (blue line)  on 
4.0 x 10-5 M HNB (black line) in potassium nitrate medium with PGE electrode 
 
When a metal ion forms a solution phase complex other than water molecules, their reduction 
waves change in two different ways. First, the reduction potential almost always shifts to 
more negative potentials. Second, its current changes and usually decreases [26]. The addition 
of ligand to metal ions in solution has two effects: a negative shift in the potential of the 
reduction wave and a significant decrease in the diffusion coefficient [27].  The reduction 
signals of the complexes can be encountered at a potential independent of the reduction signal 
of the metal and dyes, and sometimes very close to or at the same place as the reduction 
potential of the dyes [26]. Accordingly, it is understood that the peak that occurs around -540 
mV is the reduction peak of the Co-HNB complex. 
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4.2.3. Investigation of the effect of nitrite on the cobalt-HNB complex; 

Nitrite was added to 10 ml potassium nitrate support electrolyte medium containing HNB and 
Cobalt ions, at 10 s deposition times at -450 mV potential (Figure 6). With the addition of 
nitrite, a significant increase in the reduction peak currents was observed [28].  The 
percentage of increase in current amounts is given in Table 2. 

 
Figure 6.a) AdsSWV voltammograms of the addition of nitrite (blue line) on Co-HNB in 
potassium nitrate medium (black line) with PGE electrode 

 
Figure 6.b) AdsSWV voltammograms of the addition of nitrite (blue line) on Co-HNB in 
potassium nitrate medium (black line) with g-PGE electrode 
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Table 2. Percentage change in currents of ligand and complex by adding 200 μl 5.0 M Nitrite 
to Co-HNB in potassium nitrate medium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSION 

In this study, PGE and g-PGE which is created by holding PGE in 0.1M ethanolic HCl, 
working electrodes were used. Graphenization process was controlled by EIS and CV 
methods. As a result of graphenization, the conductivity of the electrode increased even more. 
Then, the catalytic effect of 200 μL 5 M nitrite on the Co-HNB complex was investigated 
with both working electrodes in Potassium Nitrate medium. AdsSWV measurements were 
performed by applying 10 s adsorption at a potential of -450 mV. The peak currents of HNB 
and Co-HNB complex increased with the addition of nitrite. This current increase was 
observed both in PGE and g-PGE electrodes. The reduction peak current increases were given 
in Table 2. According to the table, the current increase in g-PGE is greater than non-activated 
PGE electrode. This shows that the graphenization process can be used more effectively in the 
determination of dyes and their complexes. The reaction mechanism, which is compatible 
with the literature, is suggested in Figure 7. [28, 29]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.  The mechanism of catalytic effect of nitrite on the Co-HNB complex 

Co(II) + x(Ar’-N=N-Ar)      Co (Ar’-N=N-Ar)x 

               Co (Ar’-N=N-Ar)x (solution)       Co (Ar’-N=N-Ar)x (ads)                 

     Co (Ar’-N=N-Ar)ads +2e- + 2H+    Co (Ar’-HN-NH-Ar)ads 

 
Co (Ar’-HN-NH-Ar)ads +2NO2

- + 2H+  Co (Ar’-N=N-Ar)ads+2NO+2H2O 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 369 Sofia, Bulgaria



 
When nitrite is added to the voltammetric cell containing cobalt and HNB, the 

reduction peak of the complex increases with the reduction of the complex on the electrode 
surface. The HNB in its complex structure is reduced and forms a catalytic cycle with nitrite. 
According to the proposed mechanism, the catalytic cycle is established as a result of the 
reduction of the azo group to hydrazo, followed by the oxidation of hydrazo to the azo group 
together with nitrite. When nitrite is added, the current increment of both the azo group and 
complex peak is compatible with the proposed mechanism.  
 
6. REFERENCES 
 
 

[1] Patai, S. (1975). Chemistry of the Hydrazo, Azo, and Azoxy groups. Wiley.Griffith, 
J., 1976. Colour and Constitution of Organic Molecules. Academic Press, London. 

[2] Strandis, J., Glezer, V. (1979). Encylopedia of the Electrochemistry of the Elements. 
Vol. 13, (Editor: A.J. Bard, H. Lund) Dekker, 163-209p, New York. 

[3] Hart, J. P., & Smyth, W. F. (1980). Polarographic behaviour and analysis of some 
azo dyes of biological significance. Analyst, 105(1255), 929-938. 

[4] Kindstedt, P. S., & Kosikowski, F. V. (1985). Improved complexometric 
determination of calcium in cheese. Journal of Dairy Science, 68(4), 806-809. 

[5] Goettsch, R. W. (1965). New indicator for the complexometric titration of calcium 
with EDTA. Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(2), 317-318. 

[6] Butler, A. Q., Maurina, F. A., & Morecombe, F. A. (1965). Calcium assays for 
official use. Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(1), 134-137. 

[7] Dalrymple, B. A., & Kenner, C. T. (1969). Determination of calcium in 
pharmaceutical preparations by atomic absorption spectrometry. Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 58(5), 604-606. 

[8] Wagner, J. G., and Nelson, E. (1964). New indicator for the complexometric 
titration of calcium with EDTA. J. Pharm. Sci., 53, 317-318.   

[9] Sugawara, M., Rokugawa, Y. I., & Kambara, T. (1977). Catalytic Decomposition of 
the Excess Reagent in the Spectrophotometric Determination of Copper (II) with o, 
o′-Dihydroxyazo Compounds. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50(12), 
3206-3208.  

[10] Szekeres, L. (1974). Determination of calcium, magnesium, and phosphate in 
the presence of iron and each other. Microchemical Journal, 19(3), 330-336. 

[11] Brittain, H. G. (1977). Spectrophotometric microdetermination of alkaline 
earth and lanthanide elements with hydroxy naphthol blue and 
ethylenediaminetetraacetic acid. Analytical Chemistry, 49(7), 969-972. 

[12] Yamane, T., & Fukasawa, T. (1977). Determınatıon Of Trace Manganese 
Based On Its Catalytıc Effect On Oxıdatıon Of Hydroxy Naphthol Blue By 
Hydrogen-Peroxıde. Bunsekı Kagaku, 26, 300-304. 

[13] Watanabe, K., Sakıyama, M., Nakadai, F., Itagaiu M. (1999). Effect of 
temperature on the decomposition reaction of hydroxy naphthol blue in the presence 
of cobalt(II) and hydrogen peroxide, Bunsekı Kagaku, 48, 413-419. 

[14] Fraga, I. C., Oharab, A. K., & Farias* a, P. A. (2000). Square wave stripping 
voltammetry of cobalt based on adsorptive accumulation of its hydroxynaphthol 
blue (HNB) complex at the static mercury drop electrode. 

[15] Farias, P. A., Ohara, A. K., Takase, I., Ferreira, S. L., & Gold, J. S. (1993). 
Cathodic adsorptive stripping voltammetry of nickel complexed with 
hydroxynaphthol blue at a static mercury drop electrode. Talanta, 40(8), 1167-1171. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 370 Sofia, Bulgaria



[16] Fraga, I. C., Ohara, A. K., & Farias, P. A. (2001). Square wave stripping 
voltammetry of titanium based on adsorptive accumulation of its hydroxynaphthol 
blue (HNB) complex at the static mercury drop electrode. Analytical letters, 34(1), 
125-135. 

[17] Abbasi, S., Khani, H., & Sahraei, R. (2012). A highly sensitive adsorptive 
stripping voltammetric method for simultaneous determination of lead and 
vanadium in foodstuffs. Food Analytical Methods, 5(2), 272-278. 

[18] Goto, M., Honda, E., Ogura, A., Nomoto, A., & Hanaki, K. I. (2009). 
Colorimetric detection of loop-mediated isothermal amplification reaction by using 
hydroxy naphthol blue. Biotechniques, 46(3), 167-172. 

[19] Uzun, I., Güler, B., Özyürek, T., Ucarli, O., Bodrumlu, E., & Menek, N. 
(2014). Assessment of the nickel ion releases from the broken stainless steel and 
nickel titanium endodontic instruments. Int. J. Electrochem. Sci, 9, 5812-5819. 

[20] Aoki, K., Okamoto, T., Kaneko, H., Nozaki, K., & Negishi, A. (1989). 
Applicability of graphite reinforcement carbon used as the lead of a mechanical 
pencil to voltammetric electrodes. Journal of electroanalytical chemistry and 
interfacial electrochemistry, 263(2), 323-331. 

[21] Akanda, M. R., Sohail, M., Aziz, M. A., & Kawde, A. N. (2016). Recent 
advances in nanomaterial‐modified pencil graphite electrodes for 
electroanalysis. Electroanalysis, 28(3), 408-424. 

[22] McCreery, R. L. (2008). Advanced carbon electrode materials for molecular 
electrochemistry. Chemical reviews, 108(7), 2646-2687. 

[23] Kamyabi, M. A., & Hajari, N. (2017). Low potential and non-enzymatic 
hydrogen peroxide sensor based on copper oxide nanoparticle on activated pencil 
graphite electrode. Journal of the Brazilian Chemical Society, 28, 808-818. 

[24] Erdem, A., Eksin, E., Isin, D., & Polat, D. (2017). Graphene oxide modified 
chemically activated graphite electrodes for detection of 
microRNA. Electroanalysis, 29(5), 1350-1358. 

[25] Crow, D.R. (1969). “Polarography of Metal Complexes”, Academic Press, 56-
57, London. 

[26] Nepomnyashchii, A. B., Alpuche-Aviles, M. A., Pan, S., Zhan, D., Fan, F. R. 
F., & Bard, A. J. (2008). Cyclic voltammetry studies of Cd2+ and Zn2+ 
complexation with hydroxyl-terminated polyamidoamine generation 2 dendrimer at 
a mercury microelectrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 621(2), 286-296. 

[27] Uçarlı, O. (2020). Voltammetric Determination of Catalytic Effect of Nitrite in 
Nitrate Media by Graphite and Mercury Electrode on Acid Red-27 Cobalt 
Complex. Erzincan University Journal of Science and Technology, 13(3), 1289-
1298. 

[28] Topçu, S. (2016). Electrochemical and Theoretical Studies of Some Aromatic 
Oxime Derivatives Carrying–C= O and–NH–R′ Groups in the α-Position. Journal of 
The Electrochemical Society, 163(9), G122. 

[29] Menek, N., Topçu, S. and Uçar, M. “Voltammetric and Spectrophotometric 
Studies of 2-5-Bromo 2-Pyrıdylazo-5-Diethylamino Phenol Copper(II) Complex”. 
Analytical Letters, 34(10), 1733-1740, 2001, Doi: 10.1081/AL-100105356 

 
 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 371 Sofia, Bulgaria



INVESTIGATING THE rs33989964 VARIANT AND THE PROMOTER REGION 
METHYLATION STATUS OF SOCS-1 GENE IN TURKISH PATIENTS WITH 

MICROTIA 

 

MİKROTİALI TÜRK HASTALARDA SOCS-1 GENİNİN rs33989964 VARYANTI VE 
PROMOTÖR BÖLGE METİLASYON DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI 

 

Yasemin OYACI 
Institute of Graduate Studies in Health Sciences, Istanbul University, Istanbul, Turkey 

ORCID NO: 0000-0002-1338-0087 
  

Mehmet BEKERECİOĞLU 

Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Faculty of Medicine, 
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey 

ORCID NO: 0000-0002-2422-7272  
 

Sacide PEHLİVAN 
Department of Medical Biology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul,Turkey 

ORCID NO: 0000-0003-1272-5845 
 
ÖZET 
 
Mikrotia, hafif şiddetli yapısal anormalliklerden kulağın tamamen yokluğuna kadar değişen 
bir doğum kusuru veya bir anomali spektrumunun parçası olarak ortaya çıkabilen doğuştan bir 
kulak anomalisidir. Yapılan çalışmalar mikrotia için bazı aday gen varyantları tanımlamış olsa 
da nedensel bir genetik mutasyon belirlenmemiştir. Mikrotia ile ilgili yapılan epidemiyolojik 
araştırmalar, prevalansının bölgeye, ırka, cinsiyete ve hatta rakıma bağlı olarak değiştiğini 
göstermektedir. Bu nedenle mikrotia, çevresel ve genetik faktörler arasındaki etkileşimlerin 
dahil olabileceği çok faktörlü bir hastalıktır. Bu çalışmada, JAK/STAT sinyal yolunun 
inhibitörü sitokin sinyalleme baskılayıcısı SOCS-1 geninin (-1478 CA/del=rs33989964) 
promotör varyantı ve SOCS-1 geni promotör bölgesinin metilasyon durumuyla mikrotiaya 
yatkınlık arasındaki ilişkinin olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya akraba olmayan 17 
mikrotialı hasta ve 35 sağlıklı kontrol dahil edildi. SOCS-1 geninin (rs33989964) varyantı 
polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) 
yöntemiyle, SOCS-1 geni metilasyonu ise kantitatif metilasyona özgü polimeraz zincir 
reaksiyonu (qMSP) yöntemiyle analiz edildi. Hasta ve kontrol gruplarında SOCS-1 
(rs33989964) gen varyantında hem genotip (CA/Delp: 0.003 ve CA/Del+Del/Delp: 0.002) hem 
de allel sıklığı açısından anlamlı b r l şk n n olduğu (p:0.005) saptandı. Hardy Weinberg 
Dengesi açısından hem hasta hem de kontrol gruplarında sapma bulunmadı (sırası ile p:0.007 
ve p:0.88). SOCS-1 metilasyon analizi sonuçlarına göre, mikrotia hasta grubunun PMR 
(metillenmiş referans yüzdesi) değeri ortalaması 30.58 çıkarken, sağlıklı kontrol grubunun 
PMR ortalaması 49.83 olarak bulundu. Del allelinin kalıtımının bu hasta grubunda dominant 
etki gösterdiği ve hem heterozigot hem homozigot durumda azalmasının mikrotiaya 
yatkınlıkta rolü olabileceği, Del alleli yokluğunun mikrotia riskini 7.86 kat arttırabileceği 
saptandı. SOCS-1 metilasyonu sonuçlarına baktığımızda mikrotialı hastalarda sağlıklı 
kontrollere göre metilasyonun azalmış olduğu yani genin ekspresyonunun artabileceği 
gösterildi. Sonuç olarak; Mikrotia için SOCS-1 (rs33989964) gen varyantı Del allelinin 
yokluğunun (Del alleli gen ekspresyon artışı ile ilişkili) ve SOCS-1 genindeki azalmış 
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metilasyonun bir risk faktörü olarak değerlendirilebileceğini literatürde ilk kez bu çalışma ile 
gösterildi. Daha büyük çalışma grupları ve farklı etnik kökenlerle yapılacak çalışmalar 
bulgularımızı doğrulamak için gereklidir. 
 
Anahtar kelimeler: Mikrotia, SOCS-1, CA/Del varyantı, metilasyon 
 

 

ABSTRACT 

Microtia is a congenital ear anomaly that can occur as part of a spectrum of birth defects or 
anomalies ranging from mild structural abnormalities to complete absence of the ear. 
Although studies have identified some candidate gene variants for microtia, no causal genetic 
mutation has been identified. Epidemiological studies on microtia show that the prevalence of 
microtia varies depending on region, race, gender, and even altitude. Therefore, microtia is a 
multifactorial disease in which interactions between environmental and genetic factors may be 
involved. In this study, it was investigated the relationship between the promoter variant (-
1478 CA/del = rs33989964) and the methylation status of the promoter region of the SOCS-1 
gene, an inhibitor of the JAK/STAT signaling pathway. Seventeen unrelated patients with 
microtia and 35 healthy controls were included in the study. The (rs33989964) variant of 
SOCS-1 gene was analyzed by polymerase chain reaction-restriction fragment length 
polymorphism (PCR-RFLP) method, and SOCS-1 gene methylation was analyzed by 
quantitative methylation-specific polymerase chain reaction (qMSP) method. In the patient 
and control groups, a significant correlation was found in the SOCS-1 (rs33989964) gene 
variant in terms of both genotype (CA/Delp: 0.003 and CA/Del+Del/Delp: 0.002) and allele 
frequency (p:0.005). In terms of Hardy Weinberg Equilibrium, no deviation was found in both 
the patient and control groups (p:0.007 and p:0.88, respectively). According to the results of 
SOCS-1 methylation analysis, the mean PMR (percentage of methylated reference) value of 
the microtia patient group was 30.58, while the mean PMR of the healthy control group was 
49.83. It has been observed that the inheritance of the Del allele has a dominant effect in this 
patient group and its decrease in both heterozygous and homozygous states may have a role in 
the susceptibility to microtia, the absence of Del allele may increase the risk of microtia by 
7.86 times. According to the SOCS-1 methylation status, patients with microtia have lower 
methylation levels than healthy controls, which suggests that the gene's expression may 
increase. In conclusion, this study showed for the first time in the literature that the absence of 
the SOCS-1 (rs33989964) gene variant Del allele (Del allele increases gene expression) and 
decreased methylation in the SOCS-1 gene can be considered as a risk factor for microtia. 
Studies with larger study groups and different ethnicities are necessary to confirm our 
findings. 

Keywords: Microtia, SOCS-1, CA/Del variant, methylation 
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GİRİŞ 

Mikrotia, hafif şiddetli yapısal anormalliklerden kulağın tamamen yokluğuna kadar değişen 
bir doğum kusuru veya bir anomali spektrumunun parçası olarak ortaya çıkabilen doğuştan bir 
kulak anomalisidir. Hastaların çoğunda tek taraflı olmasına rağmen çift taraflı durumlara da 
rastlanır (1). Mikrotia erkeklerde daha sık görülür ve kadınlara göre tahmini %20-40 daha 
fazla risk vardır (2). İtalya, Fransa, İsveç, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 
gerçekleştirilen mikrotia prevalansı üzerine nüfusa dayalı çalışmalar, her 10.000 doğumda 
0,83 ile 4,34 arasında değişen yaygınlık oranları göstermektedir (3-5). Tanımlanan risk 
faktörleri arasında düşük doğum ağırlığı, yüksek anne paritesi, maternal akut hastalık ve ilaç 
kullanımı ile maternal diyabet yer almaktadır.  Mikrotia 4 farklı derece olarak 
sınıflandırılmaktadır. 1. derecede, kulak normalden daha küçüktür, ancak şekil veya formda 
küçük değişiklikler olsa da normal kulağın temel özellikleri mevcuttur. 2.derecede, kulağın 
bazı özellikleri yoktur, ancak genellikle hala bir lobül, bir sarmal ve antiheliks kalıntısı vardır. 
Derece 2 mikrotia bazen "konkal tip mikrotia" olarak adlandırılır. Kulak kanalları mevcut 
olabilir, ancak sıklıkla çok dardır. 3. derecede küçük bir yer fıstığı şeklindeki kalıntı kulak 
memesi olduğu en yaygın mikrotia türü olarak sınıflandırılır. Derece 3 mikrotia bazen "lobüler 
tip mikrotia" olarak adlandırılır. Kulak kanalı genellikle tamamen yoktur. 4. derecede ise, 
Herhangi bir kalıntı olmaksızın dış kulağın tamamen yokluğu durumudur. Buna “anotia” denir 
ve nadiren görülür (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Mikrotia dereceleri  

 

Çoklu doğumlar, ileri anne yaşı, düşük anne eğitimi ve Hispanik etnik köken de kesitsel, 
popülasyona dayalı çalışmalarda mikrotia için risk faktörleri olarak bildirilmiştir. Daha yakın 
zamanlarda, folik asit içeren takviyelerin perikonsepsiyonel alımı, obez olmayan kadınlarda 
mikrotia riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir  

Mevcut veriler, sendromik ve ailesel mikrotia vakalarında Mendel kalıtımının daha olası 
olduğunu, sporadik vakalarda çok faktörlü veya poligenik nedenlerin daha olası olduğunu 
göstermektedir. Birkaç genetik olmayan faktör, mikrotia ile tutarlı bir şekilde 
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ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar, mikrotiayı incelemek için bağlantı analizi, etkilenen 
bireylerden doğrudan DNA dizilimi, mikrotia ile ortaya çıkan tek gen bozukluklarının 
incelenmesi, vakalarda sitogenetik yeniden düzenlemelerin tanımlanması ve hayvan 
modellerinin incelenmesi dahil olmak üzere çeşitli genetik yaklaşımlar kullanmışlardır. 
Yapılan çalışmalar mikrotia için bazı aday gen varyantları tanımlamış olsa da nedensel bir 
genetik mutasyon belirlenmemiştir. Mikrotia ile ilgili yapılan epidemiyolojik araştırmalar, 
prevalansının bölgeye, ırka, cinsiyete ve hatta rakıma bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. 
Bu nedenle mikrotia, çevresel ve genetik faktörler arasındaki etkileşimlerin dahil olabileceği 
çok faktörlü bir hastalıktır. 

Sitokin sinyalizasyon baskılayıcı (SOCS) gen ailesi üyeleri sitokin ve büyüme faktörü 
sinyalleşmesinin anahtar negatif düzenleyicileridir. SOCS1, SOCS2, SOCS3, SOCS4, SOCS5, 
SOCS6, SOCS7 ve sitokinle indüklenebilir SH2 alan proteini (CIS veya CISH) dahil olmak 
üzere sekiz üyedir. Bağışıklık düzenlemesinde çok önemli roller oynarlar. SOCS-1 
16.kromozomun p13.13’ünde lokalize 23.4 kDa’lık bir proteindir. 
Tirozin kinazların proteazomal degradasyonunda rol oynarlar. 

Bu çalışmada, JAK/STAT sinyal yolunun inhibitörü SOCS-1 geninin (-1478 
CA/del=rs33989964) promotör varyantı ve SOCS-1 geni promotör bölgesinin metilasyon 
durumları mikrotia hastalarında analiz edilerek hem sağlıklı bireylerle hem de klinik 
parametrelerle karşılaştırılması amaçlandı. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmaya akraba olmayan 17 mikrotialı hasta ve 35 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hasta ve 
kontrol gruplarından alınan kan örneklerinden öncelikle lökosit izolasyonu yapıldı ve elde 
edilen lökositlerden de DNA izolasyonu yapıldı. SOCS-1 -1478 CA/del polimorfizmi PCR-
RFLP metodu ile analiz edildi. SOCS-1 geni metilasyon analizi için öncelikle DNA bisülfit 
dönüşümü yapıldı. SOCS-1 geninin metilasyon seviyesini ölçmek için bisülfit dönüşümü 
yapılmış DNA örnekleri real-time kantitatif metilasyon spesifik PCR yöntemi kullanılarak 
analiz edildi. Bu çalışmada tüm verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21 paket programı 
kullanıldı. Hasta ve kontrol grupları arasındaki farklılıkların istatistiksel önemi lojistik 
regresyon analizi ile tahmin edildi. Exp Odds oranları (OR'ler) cinsiyet ve yaş için kontrol 
edilen bir lojistik regresyon modeli ile hesaplandı ve %95 güven aralığında rapor edildi. 
Kontrol ve hasta grupları arasında SOCS-1 allel ve genotip frekansları arasındaki farklılıklar 
χ2 testi kullanılarak karşılaştırıldı ve gerektiğinde Fisher's kesin testi kullanıldı. Hardy-
Weinberg denklemi, tahmini genotip frekanslarını ve gözlenen genotip frekanslarını 
hesaplamak için kullanıldı. 

BULGULAR 

Hasta ve kontrol gruplarında SOCS-1 (rs33989964) gen varyantında hem genotip (CA/Delp: 
0.003 ve CA/Del+Del/Delp: 0.002) hem de allel sıklığı açısından anlamlı b r l şk n n olduğu 
(p:0.005) saptanmıştır. 
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Tablo 1: SOCS-1 Geni -1478CA/Del Varyantı Genotip ve Allel Frekansı Sonuçları 

Bu çalışmada hedef gendeki metilasyon yüzdesini belirleyebilmek için literatürde sıkça yer 
verilen ACTB (B-aktin) iç kontrol geni kullanıldı. qPCR sonucunda elde edilen Cq 
değerlerinden yüzde metilasyon (PMR) hesabı için aşağıda belirtilen formül kullanıldı: 

ΔΔCt = Örnek DNA (Ct hedef gen – Ct ACTB gen) - %100 metile DNA (Ct hedef gen – Ct 
ACTB gen) 

PMR: 2^-ΔΔCt ×100 

Mikrotia hasta grubunun PMR değeri ortalaması = 30.58 olarak, sağlıklı kontrol grubunun 
PMR değeri ortalaması = 49.83 olarak belirlendi. 

 
Şekil 2: Hasta ve sağlıklı kontrol grubu SOCS-1 PMR değerler 
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TARTIŞMA 

Mikrotianın ortaya çıkması, kısmen, kulaktaki malformasyonlarla bağlantılı durumlar ve 
birden fazla ameliyat geçirme yükü dahil olmak üzere, psikososyal sekellerden dolayı halk 
sağlığı açısından önemlidir. Mikrotia, genetik veya çevresel bir yatkınlığa sahip 
olabilir. Mikrotia için çevresel nedenlerin önemini doğrulayan güçlü kanıtlar olmasına 
rağmen, genetik bileşenlerin de rol oynadığına inanılmaktadır (8). Otozomal dominant veya 
resesif kalıtım tarzına sahip Mendel kalıtsal mikrotia formları ve kromozomal anormalliklere 
bağlı bazı formlar mikrotiada bildirilmiştir (9). Çoğu homeobox genleri olan birkaç sorumlu 
gen tanımlanmıştır. Mikrotia vakaları arasında ailevi vakaların yüzdesine ilişkin tahminler, %3 
ila %34 arasında değişen geniş bir yelpazede değişmektedir. Değişken ekspresyon ve eksik 
penetrasyon ile otozomal resesif veya baskın kalıtım modları olan kalıtsal mikrotia formları 
bildirilmiştir (10-12). 

Çalışmamızda SOCS-1 (-1478 CA/Del) gen varyantı Del allelinin kalıtımının bu hasta 
grubunda dominant etki gösterdiği ve hem heterozigot hem homozigot durumda azalmasının 
mikrotiaya yatkınlıkta rolü olabileceği, Del alleli yokluğunun mikrotia riskini 7,86 kat 
arttırabileceği görülmüştür. SOCS-1 (-1478 CA/Del), varyantı yüksek ekspresyon seviyeleri 
ile solunum yolu immün-inflamatuar hastalıklarıyla ilişkilendirilmiş bir dinükleotid CA 
Ekleme/Silme (CA/Del) varyantıdır. Çeşitli kanser tiplerinde de araştırılmıştır. Del alleli CA 
alleli taşıyan bireylere göre daha yüksek SOCS-1 eksprese ederler. Mikrotia hasta grubunda 
Del alleli yokluğunun SOCS-1 ekspresyonunu azaltması sonucu mikrotia riskinin arttığı 
sonucuna varabiliriz. Mikrotia çok faktörlü bir hastalıktır ve gen fonksiyon kusurları 
patogenezini tam olarak açıklayamaz.  

Son yıllarda mikrotianın epigenetik yönleri dikkat çekmeye başlamıştır. 2011'de yapılan bir 
çalışmada, 173.687 deforme çocuk vakası ve 11,7 milyon kontrolün sistematik bir incelemesi, 
hamilelik sırasında sigara içmenin mikrotia dahil çoklu yenidoğan kusurları ile ilişkili 
olduğunu gösterdi (13). Çalışma ayrıca tütün ve alkol gibi olumsuz çevresel faktörlerin, 
kraniyofasiyal morfogenez sırasında ilgili duyarlılık genlerinin anormal metilasyonunu 
indükleyerek kraniyofasiyal morfolojik anormalliklere neden olabileceğini bulmuştur (14,15). 
Diyetteki metiyonin, VitB12 ve folik asit, DNA metillenmiş metil grubunun donörleridir 
(16,17). Diyette folik asit, metionin, VitB12 veya selenyum eksikliği varsa, genin metilasyon 
durumu değişecek ve nöral tüp defektleri, ataksi, yarık dudak ve damak, doğuştan sağırlık, 
mikrotia vb. ile sonuçlanacaktır. Mesleki kimyasallar, fosil yakıt emisyonları, su kirliliği ve 
sigara gibi çevre kirliliği, arsenik ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (benzoksen) gibi 
genetik dengesizliği artırabilen ve hücresel materyal metabolizmasını değiştirebilen zararlı 
maddeleri serbest bırakır (18-22). 

Çalışmamızdaki SOCS-1 metilasyon analizi sonuçlarına baktığımızda, mikrotia hasta 
grubunun yüzde metilasyon PMR değeri ortalaması 30.58 çıkarken, sağlıklı kontrol grubunun 
PMR ortalaması 49.83 olarak bulundu. Mikrotia hastalarında SOCS-1 promotor bölgesinde 
sağlıklı bireylere göre hipometilasyon gözlendi. Mikrotiada SOCS-1 genindeki düşük 
metilasyonun risk olarak değerlendirilebileceği görülmektedir. Çalışma grubumuzun Mikrotia 
hastaları ile yaptığı bir başka çalışmada ise COMT, DRD2, APC2 ve NR3C1 genlerinin 
promotor bölge metilasyon analizleri yapılmış ve DRD2 gen metilasyon durumunun mikrotia 
oluşumunda rol oynayabileceği öngörülmüştür. Mikrotia epigenetiğinin daha derinden 
anlaşılması, sadece bu kusurun oluşumuna ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda mikrotialı 
bebek doğurma riski taşıyan hamile kadınların daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini de 
kolaylaştıracaktır. Bu, mikrotianın daha iyi önlenmesine ve daha iyi tedavisine yol açacaktır. 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 377 Sofia, Bulgaria



SONUÇ 

Sonuç olarak; Mikrotia için SOCS-1 (rs33989964) gen varyantı Del allelinin yokluğunun ve 
SOCS-1 genindeki azalmış metilasyonun bir risk faktörü olarak değerlendirilebileceği 
literatürde ilk kez bu çalışma ile gösterildi.  Daha büyük çalışma grupları ve farklı etnik 
kökenlerle yapılacak çalışmalar bulgularımızı doğrulamak için gereklidir. Özellikle, 
patogenezi ve etiyolojisi konusunda bir fikir birliğine varılamayan, hastalığa sebep olan 
patojenik bir gen tanımlanamayan Mikrotia için epigenetik çalışmaların artması gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

The closure of the Neotethys induced collision and extension related felsic and basic magmatism 

within the Central Anatolia during the late Cretaceous and Early Paleogene. The temporal and 

spatial of this basic magmatism is very important in the interpretation of magmato–tectonic 

evolution of the region. Although there are many petrological studies on the petrogenetic of the 

felsic intrusive rocks however, there is a lack of petrogenetic explanation on the genesis of the 

mafic units in the region. The products of the basic magmatism are subalkaline and alkaline in 

character. The nature of Neotethyan ophiolites and these basic products, which related with 

collision, is the most important undeclared gap. Karakaya gabbro is one of the location for 

discussing whether belongs to ophiolite or not. Karakaya gabbro have both coarse and fine 

pyroxene crystals, which generated the layers within the rock. In this study, we have carried out 

detailed mineralogical and petrographical studies with using different spectroscopic techniques 

in order to explain the origin of the coarse and fine pyroxene crystals within the Karakaya 

gabbro. Karakaya gabbros are holocrystalline hipidiomorph texture and mainly composed of 

plagioclase, pyroxene, amphibole, epidote with rare amount of opaque minerals. The plagioclase 

compositions are range from bytownite to anorthite. The pyroxenes are augite and clinoenstetite 

in compositions. Thermobarometry calculations from pyroxenes of Karakaya gabbros are 

ranging from 1445°C and 25.8 kbar with 99 km emplacement depth. All the detail mineralogical, 
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petrographical and mineral chemistry determinations reveal that the coarse crystals formed at the 

deeper part of the crust than the fine crystals.  

 
Keywords: Karakaya gabbro, Coarse crystalline gabbro, Thermobarometry 
 

 

 

 

 
ÖZET 
 
Neotethys'in kapanmasına bağlı olarak, Geç Kretase ve Erken Paleojen dönemlerinde Orta 
Anadolu'da çarpışma ve yay magmatizmasına bağlı olarak bölgenin temel felsik ve mafik 
bileşimli magmatik kayaların oluşumlarına neden olmuştur. Bu temel magmatik kayaların 
zamansal ve mekânsal ilişkileri, bölgenin magmato-tektonik evriminin yorumlanmasında önem 
arz etmektedir. Bölge ile ilgili felsik bileşimli kayaların oluşumları hakkında birçok petrolojik 
çalışma olmasına rağmen, ancak mafik bileşimli birimlerin petrogenetik oluşumları hakkında 
oldukça kıstlı çalışma bulunmaktadır. Mafik bileşimli magmatik kayalar subalkalin ve alkalen 
karakterlidir. Neotetise bağlı ofiyolit dizini içinde yer alan mafik bileşimli kayalar bu tür mafik 
kayalardan ayırt edilmesi güç olmasından sürekli tartışma konusuna sahne olmuştur. Çalışma 
konusunu oluşturan Karakaya gabrosu, ofiyolite ait olup olmadığı tartışılan alanlardan birini 
oluşturmaktadır. Karakaya civarındaki mafik bileşimli kayalar gabro bileşimindedir. Bu gabrolar 
aynı anda hem kaba hem de ince kristalin piroksen içermelerinden dikkat çekicidirler. 
 
 Bu çalışmada Karakaya gabrosundaki kaba ve ince piroksen kristallerinin kökenini açıklamak 
için farklı spektroskopik teknikler kullanılarak detaylı mineralojik ve petrografik çalışmalar 
gerçekleştirdik. Karakaya gabroları holoskristalin hipidiomorfik dokudur ve başlıca plajiyoklaz, 
piroksen, amfibol, nadiren opak mineral ve epidottan oluşur. Plajiyoklaz bileşimleri, bitovnitten 
anortite kadar değişir. Piroksenler ojit ve klinoenstatit bileşimindedirler. Karakaya gabrolarının 
piroksen mineral kimyaları kullanılarak oluşum sıcaklık ve basınç değerleri hesaplanmıştır. 
Piroksenler genel olarak 99 km derinlikte yaklaşık olarak 1445 ° C sıcaklık ve 25.8 kbar basınç 
koşullarında oluşmuş olabileceği ortaya konulmuştur. Tüm detay mineralojik, petrografik ve 
mineral kimyası verileri, benzer kaynaklı iri kristalin piroksenler daha derinde kristalleşerek ana 
magma ile birlikte yükselerek daha yukarıda ince kristalin piroksenlerle birlikte Karakaya 
gabrosunu oluşturmuşlardır.   
 
Anahtar Kelimeler: Karakaya gabrosu, İrikristalin gabro, Termobarometre 
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1. INTRODUCTION 

The mafic rocks of Central Anatolia are divided into two main groups (Figure 1). One of them is 
ophiolitic rocks and the another one is intrusive mafic rocks which related with collisional and 
extensional regime (Figure 1). The mafic products of collisional regime are tholeiitic whereas the 
mafic products of extensional regime are alkaline in character. Classification whether they are 
ophiolitic or intrusive, formation conditions and timing of these mafic products is very important 
for understanding the magmato-tectonic evolution of Central Anatolia. Unfortunately, there is 
lack of petrogenetic explanation about these mafic rocks.  

 

Figure 1. The simplified geological map of the Central Anatolia (modified from [1]) 

In these study, we selected the Karakaya gabbros because its genesis is controversial. Karakaya 
gabbro is a cumulate gabbro and has phanaritic texture with partly pegmatitic texture. 
Repetitiously, the coarse and fine crystalline pyroxene minerals are locally oriented in one 
direction. These two different sized pyroxene minerals must be different nature. In accordance 
with this purpose, we have carried out detailed mineralogical, petrographic, mineral chemistry 
studies in order to unreval the nature of these two different sized pyroxene crystals especially in 
terms of formation conditions and emplacement depth. 
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2. MATERIAL and METHODS  

2.1. Mineralogy and Petrography 

Gabbro samples collected from different localities for investigation of the type and 
crystallization conditions of the pyroxene minerals which are different in size. Confocal Raman 
Spectrometer (CRS) and Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) techniques were used at the 
Earth Sciences Application and Research Centre (YEBIM) of the Ankara University. Thin 
sections were prepared from the gabbroic rock samples. The mineralogical and petrographic 
investigations were carried out with the polarizing microscope (Zeiss Axio 10) to determine 
mineralogical and textural properties of the samples. 

2.2. Confocal Raman Spectroscopy (CRS) 

Raman measurements on pyroxene samples were performed with a Thermo DXR spectrometer. 
The measurements were taken with using 633 nm laser, an electrical cooled charge-coupled 
device (CCD) detector, an Olympus optical microscope with 100X long focused objectives. 
Raman spectra were taken at a resolution of 2.6-4.4 cm-1 in the ranges of 100–2800 cm-1. 
Estimated spot size is 0.7μm. Grating 600 lines/mm and aperture is 25 μm slit. 

2.3.  Electron Pirob Micro Analyses (EPMA) 

Point Electron microprobe (EPMA) analyses were performed on carbon coated polished thin 
sections using a JEOL JXA–8230 instrument. Operating conditions were described in Deniz et 
al. [2] and Deniz & Kadıoğlu [3]. Carbon coating were made using Quorum Q150T ES machine. 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1.  Geology and petrography 

Karakaya gabbros have holocrystalline hipidiomorph texture and composed of pyroxene, 
plagioclase, amphibole, epidote and opaque minerals (Figure 2). Hipidiomorh plagioclase 
minerals are enclosed by pyroxene crystals (Figure 2). Pyroxene minerals mostly replaced by 
actinolite and epidote minerals as a result of uralitization and epidotization. Gabbros consist of 
apinite like parts (Figure 2). 

 

Figure 2. Microphotograps of Karakaya gabbro (a) parallel Nicol, b) cross Nicol) 
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Plagioclase minerals are bytownite and anorthite in composition and have strong Raman shift in 
480-507 cm-1 and weak peaks in 179 cm-1, 284 cm-1, 410–569 cm-1, 638 cm-1 and 824-1286-1607 
cm-1. Actinolites have Raman shift in 153-180-217 cm-1, 296-364 cm-1, 530 cm-1, 666 cm-1, 841-
931-1046-1116 cm-1, 1186-1294-1461-1605 cm-1. Epidote minerals have strong Raman shift in 
141-165 cm-1, 259 cm-1, 352 cm-1, 457-481-510 cm-1, 578 cm-1, 885-917 cm-1 and weak peaks in 
279 cm-1, 606-657-704 cm-1, 820 cm-1, 985-1036 cm-1 and 1292-1449-1611 cm-1. 

3.2.  Mineral Chemistry 

The plagioclase mineral composition of studied gabbros are mostly bytownite in composition in 
the Ab–Or–An triangular classification diagram of feldspar minerals (Figure. 3). The pyroxene 
minerals of Karakaya gabbros are clinoenstatite and augite in composition in the En–Wo–Fs 
triangular diagram (Figure 3). 

 

Figure 3. a) Classification diagram of feldspar minerals [4] b) classification diagram of 

pyroxene minerals [5] within the Karakaya gabbros 

For the crystallization temperature of the feldspar minerals, the Ab–Or–An triangular diagram 
which is proposed by Deer et al. [4] were used and the isotherms were used onto this diagram. 
According to this graphical method, the plagioclase minerals of gabbros lies under the 600°C 
temperature curves (Figure 4).  
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Figure 4. a) Ab-An-Or triangular diagram of feldspar minerals [4] b) En-Wo-Fs triangular 

diagram of pyroxene minerals [6] within the Karakaya gabbros 

En–Wo–Fs triangular diagram suggests 1200–1100°C and 600°C crystallization temperature for 
Karakaya gabbros (Figure 4). Calculated temperatures and pressures for this gabbros are around 
1455–1405°C and 23.9–27.9 kbar, respectively (Table 1). These P–T conditions suggest 107–92 
km (average 99 km) depth for Karakaya gabbros (Table 1). 

Table 1. Crystallization conditions of pyroxene minerals within the Karakaya gabbros 

Location  T (°C) P kbar) Depth (km) 

Karakaya 

n=26 Putirka [7] 
Average 1435 25.8 99 
Maximum 1455 27.9 107 
Minimum 1405 23.9 92 

4. CONCLUSION  

In this study, Karakaya gabbros are investigated. The coarse crystalline pyroxenes are augite 
whereas the fine crystalline pyroxene minerals are diopside in composition. Formation 
conditions of coarse crystalline pyroxene minerals are 1464–1388°C and 25.6–19.9 kbar with 
98–91 Km emplacement depth whereas 1270–1083°C and 20.7–1.8 kbar with 80–7 km 
emplacement depth for the fine crystalline pyroxenes. Containing the calcium rich plagioclases, 
apinitic like parts suggest that Karakaya gabbros may be intrusive not ophiolitic. 
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ÖZET 

Pulmoner emboli (PE) trombüsün venöz dolaşımdan pulmoner vaskülatüre göç etmesiyle 
ortaya çıkan ve bir veya daha fazla pulmoner arteri tıkayarak kan akışının bozulmasına neden 
olan akut bir durumdur. Klinik sunumu hastalığın şiddetine göre asemptomatikten 
kardiyojenik şoktaki hastalara kadar çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Tedavi edilmezse, 
PE yüksek oranda mortalite ve aritmi ile sonuçlanırken, etkili tedavisinden sonra bile, hastalar 
kalıcı dispneyle karakterize pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklara neden olabilmektedir. 
PE, hemodinamik düzensizlikleri, inflamatuar süreçleri ve çeşitli hücresel disfonksiyonları 
içeren oldukça karmaşık bir patofizyolojiye sahip çok faktörlü bir hastalıktır. Hastalığın bu 
özellikleri de risk sınıflandırmasında, teşhisinde ve tedavi seçimlerinde zorluklar 
yaratmaktadır. Özellikle inflamatuar süreçler emboli varlığı ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan 
çalışmalar pulmoner emboli hastalarında IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 gibi 
proinflamatuar sitokin seviyelerinin önemli ölçüde yükseldiğini bulmuşlardır. Bu çalışmada, 
IL-1 reseptör antagonistinin (IL-1RN) ikinci intronunda 86 baz çiftlik ve interlökin-4 geninin 
(IL-4) üçüncü intronunda 70 baz çiftlik Değişken Sayı Tandem Tekrarlar (VNTR) 
polimorfizmleri akut pulmoner emboli hastalarında analiz edilerek sağlıklı bireylerle 
aralarında hem genotip/allel sıklığı hem de önemli klinik parametreler açısından bir farklılık 
olup olmadığı araştırıldı. PE tanısı almış 123 hasta ve 95 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil 
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edildi. Hasta ve sağlıklı kontrol gruplarından alınan kan örneklerinden genomik DNA 
izolasyonu gerçekleştirildi. IL-1RN ve IL-4 VNTR polimorfizmlerinin genotip ve allel 
analizleri için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanıldı. Agaroz jel 
elektroforezi ile analiz edildi. PE hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-1RN ve IL-4 
genotip dağılımlarının ve allel frekanslarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
saptanmadı. Aynı zamanda klinik parametrelerde de bir ilişkinin olmadığı saptandı. Sonuç 
olarak, IL-1RN ve IL-4 genlerinin VNTR polimorfizmlerinin PE de bir risk faktörü olmadığı 
görüldü. VNTR polimorfizmlerinin gen ekspresyonunun ince ayarlayıcıları olduğu 
düşünüldüğünde daha büyük ve farklı etnik kökenli hasta grupları ile yapılacak çalışmalarla 
hastalığın subgruplarında pulmoner emboli inflamasyon süreçlerini daha iyi anlayabilmemizi 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, IL-1RN, IL-4, PCR, inflamasyon 

 

ABSTRACT 

Pulmonary embolism (PE) is an acute condition that occurs when a thrombus migrates from 
the venous circulation to the pulmonary vasculature and occludes one or more pulmonary 
arteries, resulting in impaired blood flow. Its clinical presentation can vary greatly depending 
on the severity of the disease, from asymptomatic to patients in cardiogenic shock. PE has a 
high mortality rate and risk of arrhythmias if untreated, and patients can still develop diseases 
like pulmonary hypertension, which is marked by persistent dyspnea, even with successful 
treatment. The disease's characteristics make it challenging to categorize risks, make 
diagnoses, and choose treatments. The presence of embolism is associated, particularly, with 
inflammatory processes. Studies have found that proinflammatory cytokine levels such as IL-
1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 are significantly increased in patients with pulmonary 
embolism. In this study, Variable Number Tandem Repeats (VNTR) polymorphisms of 86 
base pairs in the second intron of the IL-1 receptor antagonist (IL-1RN) and 70 base pairs in 
the third intron of the interleukin-4 gene (IL-4) were studied in patients with acute pulmonary 
embolism, and there was no correlation between them and healthy individuals. We 
investigated whether there was a difference in genotype/allele frequency as well as important 
clinical parameters. 123 patients diagnosed with PE and 95 healthy volunteers were included 
in the study. Genomic DNA isolation was performed from blood samples taken from patient 
and healthy control groups. Polymerase Chain Reaction (PCR) method was used for genotype 
and allele analysis of IL-1RN and IL-4 VNTR polymorphisms. Analyzed by agarose gel 
electrophoresis. There was no statistically significant difference in IL-1RN and IL-4 genotype 
distributions and allele frequencies between PE patients and healthy controls. In addition, no 
correlation was found in clinical parameters. In conclusion, VNTR polymorphisms of IL-1RN 
and IL-4 genes were not a risk factor for PE. Considering that VNTR polymorphisms are fine-
tuners of gene expression, it is thought that studies with larger and different ethnicity patient 
groups will enable us to better understand the pulmonary embolism inflammation processes in 
subgroups of the disease. 

 

Key Words: Pulmonary embolism, IL-1RN, IL-4, PCR, inflammation 
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GİRİŞ 

Pulmoner emboli (PE); pulmoner arter ve dallarının venöz sistemden özellikle alt ekstremite 
derin venlerinden kaynaklanan trombüs parçası tarafından tıkanmasıyla oluşan acil bir 
durumdur. Klinik sunumu hastalığın şiddetine göre asemptomatikten kardiyojenik şoktaki 
hastalara kadar çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Pek çok acil durumda olduğu gibi 
PE'de de erken ve doğru tanı hayati önem taşımaktadır. Ancak PE'nin klinik özellikleri 
spesifik olmadığı için PE tanısını koymak kolay değildir. PE'de tanı doğru ve erken evrede 
konulursa ölüm oranı %10'un altına düşmektedir (1,2). PE, hemodinamik düzensizlikleri, 
inflamatuar süreçleri ve çeşitli hücresel disfonksiyonları içeren oldukça karmaşık bir 
patofizyolojiye sahip çok faktörlü bir hastalıktır (3,4).  

PE ile sonuçlanan venöz tromboembolizm, pulmoner arter duvarında artan hücre akışı ve 
sitokin ve kemokin salınımı ile bir dizi inflamatuar reaksiyona neden olur (5). Bu nedenle, 
vasküler inflamasyonu belirlemede çeşitli inflamatuar belirteçlerin etkinliğini araştıran 
çalışmalar bulunmaktadır. Pulmoner emboli hastalarında IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, 
IL-10 gibi sitokin seviyeleri önemli ölçüde yükselmektedir (6). 

İnterlökin-1 reseptör antagonisti (IL-1RA/ IL-1RN), herhangi bir sinyal iletimine neden 
olmadan IL-1 reseptörlerine bağlanarak IL-1 aktivitesini engelleyen, doğuştan gelen önemli 
bir sitokindir. IL1Ra, bağışıklık hücreleri, epitel hücreleri ve adipositler dahil olmak üzere 
çeşitli hücre türleri tarafından salgılanır ve IL1β'nin pro-inflamatuar etkisinin doğal bir 
inhibitörüdür. IL-1RA'yı kodlayan gen kromozom 2q14'te bulunur ve intron 2’de 86-bp 
tandem tekrarının (VNTR) (rs2234663) değişken sayıları sonucunda ortaya çıkan tanımlanmış 
bir varyantı vardır. 

İnterlökin-4 (IL-4), Th2 sitokinlerinin prototipik bir üyesidir ve güçlü bir anti-inflamatuar 
özelliğe sahiptir.  Proinflamatuar sitokinlerin üretimini ve etkisini azaltır ve ayrıca B 
lenfositleri tarafından immünoglobulin (Ig)M/IgG'den IgE'ye izotip geçişinde rol oynar. IL-4 
geni, kromozom 5q31.1 üzerindeki sitokin gen kümesi içinde haritalanır ve üçüncü intronunda 
IL-4 geninin ekspresyon seviyesini değiştirebilecek 70 bp'lik bir VNTR polimorfizmi 
(rs8179190) vardır. 

Bu çalışmada, IL-1 reseptör antagonistinin (IL-1RN) ikinci intronunda 86 baz çiftlik ve 
interlökin-4 geninin (IL-4) üçüncü intronunda 70 baz çiftlik Değişken Sayı Tandem Tekrarlar 
(VNTR) polimorfizmleri akut pulmoner emboli hastalarında çalışılarak sağlıklı bireylerle 
aralarında hem genotip/allel sıklığı hem de önemli klinik parametreler açısından bir farklılık 
olup olmadığı araştırıldı. 

MATERYAL VE METOD 

PE tanısı almış 123 hasta ve 95 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Hasta ve sağlıklı 
kontrol gruplarından alınan kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu gerçekleştirildi. IL-
1RN ve IL-4 VNTR polimorfizmlerinin genotip ve allel analizleri için Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanıldı. Elde edilen PCR ürünleri jel elektroforezinde 
yürütülerek UV ışık altında görüntülendi. Hasta ve kontrol grupları arasındaki farklılıkların 
istatistiksel önemi lojistik regresyon analizi ile tahmin edildi. Exp Odds oranları (OR'ler) 
cinsiyet ve yaş için kontrol edilen bir lojistik regresyon modeli ile hesaplandı ve %95 güven 
aralığında rapor edildi. Kontrol ve hasta grupları arasında IL-1RA ve IL-4 VNTR allel ve 
genotip frekansları arasındaki farklılıklar χ2 testi kullanılarak karşılaştırıldı ve gerektiğinde 
Fisher's kesin testi kullanıldı. Hardy-Weinberg denklemi, tahmini genotip frekanslarını ve 
gözlenen genotip frekanslarını hesaplamak için kullanıldı. 
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BULGULAR 

PE hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-1RN ve IL-4 genotip dağılımlarının ve allel 
frekanslarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 1 ve 2). 

 

Tablo 1: IL-1RN VNTR Gen Varyantı Sonuçları 

IL-
1RN 
VNTR 

Genotip PE Sağlıklı 
Kontrol 

 OR 
Exp(B)      

95% CI   p       

    n=123(%) n=95 (%)       

 1/1 63    (51.2) 41   
(43.2) 

2.244* 0.824-6.114* 0.114* 

  1/2 45    (36.6) 39   
(41.1) 

1.654* 0.597-4.581* 0.333* 

  1/4 6      (4.9) 3     (3.2) 2.106* 0.378-11.730* 0.396* 

  2/2 9      (7.3) 12   
(12.6) 

0.546& 0.220-1.356& 0.247& 

  2 aleli 
içeren 

54    (43.9) 51   
(56.8) 

      

  2 aleli  
içermeyen 

69    (56.1) 44   
(43.2) 

0.675* 0.394-1.156* 0.173* 

 

Tablo 2: IL-4 VNTR Gen Varyantı Sonuçları 

IL-4 VNTR Genoti
p 

PE Sağlıklı 
Kontrol 

 OR  
Exp(B)      

95% CI   p       

    N=123     (%) n=95 (%)       
 1/1 4       (3.3) 3       (3.2) 0.648* 0.132-3.187* 0.597* 
  1/2 26     (21.1) 29     (30.5) 0.608* 0.315-1.171* 0.137* 
  2/2 93    (75.6) 63     (66.3) 1.575

&
 0.871-2.846

&
 0.173

&
 

 

 

TARTIŞMA 

PE tedavi edilmezse, yüksek oranda mortalite ve aritmi ile sonuçlanırken, etkili tedavisinden 
sonra bile, hastalar kalıcı dispneyle karakterize pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklara 
neden olabilmektedir (7-9). Erken tedavi ile önlenebilen yüksek ilişkili mortalite ve morbidite 
nedeniyle PE'nin hemen tanınması çok önemlidir. Etkili tedavi ile tedavi edilmeyen hastaların 
%30'u ölürken, sadece %8'i yenik düşmektedir (10).  

Ayrıca, pandemi çalışmalarında, PE risk faktörlerinin yokluğunda bile PE ile ilişkili COVID-
19 pnömonisi bildirilmiş ve nedensel bir ilişki önerilmiştir (11,12). Pulmoner emboliyi sadece 
kötüleşen COVID-19 hastalarında değil, daha hafif prezentasyonları olan hastalarda da 
düşünmek önemlidir. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 389 Sofia, Bulgaria



COVID-19 hastalarının %17’sinde PE görülmüştür ve COVID-19’un PE için ayrıca bir risk 
olduğu bildirilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu, başta tümör nekroz faktörü-α (TNF-α), 
interlökinler (IL-2, IL-6, IL-7) ve sitokin fırtınasına neden olan kemokinler olmak üzere 
yüksek seviyelerde inflamatuar sitokinlerle aşırı derecede inflamatuar yanıta neden olur. Bu 
inflamatuar reaksiyon, arteriyel ve venöz tromboza yatkınlık yaratan hemorolojik 
değişiklikleri ve kanın hiper pıhtılaşmasını tetikleyebilir. Bu sonuçta akut miyokard 
enfarktüsü, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi ciddi kardiyovasküler 
komplikasyonlara yol açabilir (13). 

Enflamasyon ve tromboz yakından ilişkilidir ve birbirini çapraz olarak aktive edebilir. Bu 
fenomen, sepsis ile ilişkili koagülopati ve COVID-19 ile ilişkili tromboembolik 
komplikasyonlar gibi çeşitli karmaşık hemostatik bozukluklarda gözlenmiştir. IL-1β, IL-6, IL-
8 ve TNFa gibi pro-inflamatuar sitokinler, doku faktörünün indüklenmesi yoluyla bir pro-
pıhtılaşma durumunu destekler.  IL-2, IL-4 ve IL-10 dahil anti-inflamatuar sitokinler, diğer 
pro-inflamatuar faktörlerin neden olduğu pıhtılaşmayı azaltmak için hareket eder.  Anti-
inflamatuar ve pro-inflamatuar sitokinlerin bu düzenlemesi travma, enfeksiyon, tümörler ve 
ameliyat sırasında bozulur. Bu nedenle, PE ile ilişkili vasküler stres ve tromboz nedeniyle, 
inflamasyonun biyobelirteçlerinin analiz edilmesi, bu durumun karmaşık patofizyolojisinin 
anlaşılmasına yardımcı olabilir (14-16). 

Çalışmamızda, PE hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-1RN ve IL-4 genotip ve allel 
frekanslarında anlamlı bir farklılık, ayrıca klinik parametrelerde de bir ilişki saptanmadı. 

Literatürde PE hastalarında çok çeşitli sitokinlerin hem serum düzeyinde hem gen 
ekspresyonu düzeyinde seviyelerinin arttığı bildirilmektedir ancak bu hasta grubunda 
çalıştığımız IL-1RN (rs2234663) ve IL-4 (rs8179190) VNTR polimorfizmleri için bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, IL-1RN ve IL-4 genlerinin VNTR polimorfizmlerinin PE de bir risk faktörü 
olmadığı görüldü. 

VNTR polimorfizmlerinin gen ekspresyonunun ince ayarlayıcıları olduğu düşünüldüğünde 
daha büyük ve farklı etnik kökenli hasta grupları ile yapılacak çalışmalarla hastalığın farklı 
ağırlık şiddetindeki subgruplarında pulmoner emboli inflamasyon süreçlerini daha iyi 
anlayabilmemizi sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 
 
Beynam forest is surrounded by agricultural lands in the town of Bala, 50 km south of 
Ankara. It is a remnant forest dominated by larch species and it was taken under protection in 
1966. Beynam forest contains around 400 species of flora. An area without vegetation has 
been identified on an area of approximately 3600 m2 in the central part of the Beynam forest. 
This area is generally composed of yellowish brown in color loose textured soils and 
serpentinized ultramafic rocks. 4 rock samples and 10 soil samples were taken from the area 
without vegetation and analyzed. Optical Microscopy and X-Ray Fluorescence (XRF) 
methods were used to determine the mineralogy, petrography and geochemical properties of 
the collected samples. The petrographic and chemical studies were done to compare the effect 
of hydrothermally altered ultramafic rocks on soil and plants. Ultramafic rocks generally 
represent a rock group rich in toxic elements such as Fe, Mg, Cd, Ni, Co. Ophiolitic rocks can 
undergo hydrothermal alteration as they are constrained by deep reverse faulting during their 
thrust on the continental crust. As a result of hydrothermal alteration, hydrothermal fluids may 
have a significant chemical effect on the surrounding units, especially due to the effect of 
these fluids have on these ophiolitic rocks. This study is carried out to examine the effects of 
the hydrothermal alteration of the ophiolitic rocks on the surrounding soils and the 
development of the plants that can grow on the Beynam forest. For this purpose, soil and 
ophiolitic rock samples were collected and the corresponding chemical analysis was 
performed. According to the results of the chemical analysis obtained, it was observed that the 
Co, Ni, Fe and As values were high in the soils obtained from the hydrothermally altered 
ophiolitic rocks, and it was revealed that this situation inhibited the plant growth and therefore 
no/weak plants could have grown there. In addition, it has been concluded that the 
hydrothermal fluids released to the environment during the hydrothermal alteration of 
ultramafic rocks, together with their solutions, affected the soil and resulted in significant 
damage to plant development.  
 
Keywords: Hydrothermal alteration, Biodiversity, Ultramafic 
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ÖZET  
 
Beynam Ormanı, Ankara’nın 50 km güneyinde Bala ilçesinde tarım alanlarıyla çevrili bir 
ormandır. Karaçam türü ağırlıklı olan bir kalıntı ormanı olup 1966’da korunmaya alınmıştır. 
Beynam ormanı 400 civarında bitki türünü barındırır. Beynam Ormanı’nın orta kısmının 
yaklaşık 3600m2 lik bölümünde bitki örtüsü içermeyen bir alan tespit edilmiş olup, bu alan 
genel olarak sarımsı kahve renkli gevşek dokulu topraklardan ve serpantinitleşmiş ultramafik 
kayalardan oluşmaktadır.  Bitki örtüsü olmayan alandan 4 adet kaya ve 10 adet toprak örneği 
alınmış ve analiz edilmiştir. Alınan örneklerin mineraloji, petrografi ve jeokimyasal 
özelliklerini belirlemek amacı ile Optik Mikroskobu ve X-Işını Floresan (XRF) yöntemleri 
incelemeleri yapılmıştır. Petrografik ve kimyasal çalışma sonuçlarına göre hidrotermal 
alterasyona uğramış ultramafik kayaların toprağa ve bitkilere olan etkisini ortaya koymak 
amacı ile analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Ultramafik kayalar genel olarak Fe, Mg, Cd, Ni, 
Co gibi toksik elementlerce zengin olan kaya grubunu temsil etmektedir. Ofiyolitik kayalar 
kıta kabuğuna bindirmeleri sırasında derin ters faylanmalarla sınırlanmaları ile hidrotermal 
alterasyona uğrayabilmektedirler. Hidrotermal alterasyon sonucu özellikle bu ofiyolitik 
kayalar üzerinde gösterdikleri etkiden dolayı çevre birimlere önemli oranda kimyasal etki 
yapabilmektedirler. Bu çalışma ofiyolitik kayaların hidrotermal alterasyona uğramaları 
sonucu yakın çevresindeki topraklara etkisi ve üzerinde yetişebilecek bitkilerin gelişme 
açısından durumu incelenmek üzere yapılmıştır. Bu amaçla toprak ve ofiyolitik kayalardan 
örnekler alınarak kimyasal analizleri yapılmıştır. Elde edilen kimyasal analiz sonuçlarına göre 
hidrotermal alterasyona uğramış ofiyolitik kayalardan türeyen topraklarda Co, Ni, Fe ve As 
değerlerinin yüksek olduğu görülmüş ve bu durumun bitki gelişimini engellediği ve bu 
sebeple burada bitkinin oluşmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca ultramafik kayaların 
hidrotermal alterasyona uğraması sırasında ortama yaydığı hidrotermal akışkanların 
çözeltilerle birlikte toprağı etkilediği ve bitki oluşumuna önemli ölçüde zarar verdiği ortaya 
konulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Hidrotermal alterasyon, Biyoçeşitlilik, Ultramafik 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Beynam forest is surrounded by agricultural lands in the town of Bala, 50 km south of 
Ankara. (Figure 1.) It is a remnant forest dominated by larch species and it was taken under 
protection in 1966. Beynam forest contains around 400 species of flora. [1] To Evaluate the 
behavior of the ultramafic rocks in the developing of the pine trees in the Beynam forest using 
the soil mineralogy, petrography and their chemical compositions.  
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Figure 1. The location map of Beynam Forest, Ankara 

 
 

MATERIAL and METHODS  

 

Soil and rock samples were collected from the out vrops of the study area. In order to define 
the main composition of the rcok four rock samples were collected from the fresh out crops.  
Ten Soil samples were collected from different parts of the study area to define lithological 
pollution of the forest.  Thin sections were prepared from all the collected samples for 
examination the mineral composition of the area under the polarizing microscope. 
Mineralogical and petrographic investigations were carried under the polarizing microscope 
to determining mineral optical properties and their alteration degree. These investigations 
were carried on using Leica DM EP polarizing microscope. 

 All the collected samples were analysed for their geochemistry (both of the major oxide and 
trace element). XRF was used for the detection of the trace element contents because the trace 
element concentrations are in the range of detection limits of XRF. The details of sample 
preparation and measurements for Polarized Energy Dispersive X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy (PEDXRF) methods.  The Loss on Ignition (LOI) of rock samples was 
determined by heating the sample for 7 h at 950°C in an electric furnace. Selected non altered 
samples were crushed in an agate mortar. A total of 4 g of powdered sample was mixed with 
0.9 g of wachs, and the mixture was pressed at 20 N in an automatic press machine to get a 
pressed disc. Major and trace elements of rock samples were analyzed at the laboratory of 
YEBIM. The concentration of major and trace elements was determined by X–Ray 
Fluorescence (XRF) and total iron is reported as Fe2O3. The instrumentation used was a 
polarized energy dispersive XRF spectrometer (SPECTRO XLAB 2000) equipped with a 400 
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W Rh end window tube and a Si (Li) detector with a resolution of 148 eV (1000 cps Mn Ka). 
The available targets were Al2O3 and B4C used as Barkla polarizer, a high oriented pyrolytic 
graphite (HOPG)–crystal used as Bragg polarizer and Al, Mo, and Co used as secondary 
targets. The irradiation chamber was operated under a vacuum system. 

1. Geology 
Beynam forest is located to South of Ankara and mainly represents the remnents of the Neo- 
Tethyan ophiolitic products. The products are mainly composed of serpentinised of 
harzburgite, serpentinite, diabase dyke and radiolarite with the less amount of pelagic 
sediments.  The subject of  the study area are mostly represents the serpentinite and 
serpanitized ultrabasic rocks. Small cracks and faults were also observed in the area which led 
to the hydrothermal alterations in the region [1, 2]. The pinkish colored and disintegrated 
sediments on the surface characterize the hydrothermal alteration of the region. The iron 
oxidation may act in the formation of the pinkish colour of soil covers in the study area.   
 
2. Mineralogy and Petrography 
 
The thin sections of the collected samples were determined under the polarizing microscope 
and they have mesh texture and mainly composed of  antigorite with relict of pyroxene, 
olivine and chromite minerals (Figure 2). The degree of the serpentiniztion is increased 
toward of the high elevation of the topography of the area.   The silisification, ironoxidation 
of the serpentinite are crop out along the fault zone of the Beynam forest in the form of 
lisweanite. The listwanite rae pinksh to red colour in hand specimens and they have relict 
mesh tecture and mainly composed of quartz, hematite, limonite with remnant rock fragments 
of serpentinite and chromite (Figure 2). 
 
 

  
 
Figure 2. Microphotograph serpentinite a) parallel Nicol b) Cross Nicole. 
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Figure 3. Microphotograph listwanite a) parallel Nicol b) Cross Nicole. 

                
3. Geochemistry 
 
The results of the geochemical analyzes are given in the Table-1. The analysis results were 
classified as essential and toxic elements for plant growth (Table 1), non-essential but toxic 
substances (>Table 2) and non-toxic elements (Table 3). When some limit values are checked, 
it is seen that the analysis results have very high values. For example; Values such as cr, ni, 
pb should be between 10-100 ppm. Cd should be below 1 ppm, Co 10 ppm, Cu should be 
below 0.01 ppm, V should be between 0.5-1 pmm. [2] This is one of the explanations for the 
lack of plant growth in this area. (R: Rock Samples, S:Soil Samples) 

  The high amount of the Fe, Mg, Ca and Si contents may reflect from the pyroxene and 
olivine mineral compositions of the samples (Table 2 and 3). Cr and Ti contents may also 
derived from the chromite and ilmenite mineral compositions from both of the rock and soil 
samples of the study area (Table 1).  

The high contents of the Fe, Cr and Mn within the soil samples can adversely affect the 
development of plants in the Beynam forest. Therefore, these soils have weaker or no 
vegetation in the Beynanm forest.  Especially in these areas, hydrothermal subtractions are 
common and cover the smooth topographic area. These areas are mostly dominated by soils 
resulting from the weathering of liswanite rocks. In the field study, these areas represent 
pinkish dark yellow soil areas and areas with weak vegetation. 
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Table 1: Results of the collected samples for Necessary and Toxic elements for plant growth 
(ppm) 

Element 

/Sample 
No V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Mo U 

Rock-1 277,24 137,52 98,36 294377,46 72,6 4 1063 1,4 17,6 9,6 

Rock-2 414,47 329,10 484,83 190236,80 71,4 15,7 1019 95,5 4,2 9,4 

Rock-3 219,55 357,15 62,26 252483,40 220 3,6 298,3 21,3 4,5 10 

Rock-4 35,28 79,36 807,02 9420,91 20,9 13,7 10,4 13,4 5 8,6 

SOIL-1 249,80 113,57 8,59 197090,92 71,8 2,6 725,5 0,6 19,3 8,6 

SOIL-2 251,48 313,36 659,87 165827,74 39 23,5 1356 133,4 3,7 9,4 

SOIL-3 212,27 248,36 140,18 192964,46 101 3 1181 3,7 17,5 9,8 

SOIL-4 190,43 186,78 704,79 108896,58 111 27,6 679,8 106,1 17,7 7,8 

SOIL-5 264,92 151,13 64,43 175479,46 63,5 3,2 807,3 15,6 19,4 10 

SOIL-6 116,50 137,04 32,60 91481,52 35,5 1,8 245,1 11,9 27,8 7,6 

SOIL-7 304,69 129,79 319,86 115401 46,6 2,5 938,6 47,3 9,9 7,4 

SOIL-8 214,51 298,31 1338,33 83718,18 58,8 79,6 654,5 261,6 7 6,9 

SOIL-9 212,83 141,49 141,73 127220,86 33,2 2 526,4 34,9 35,5 11 

SOIL-10 160,74 321,57 1804,58 126367,59 58,5 108,2 76,8 60,5 4,5 7,8 
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Table 2: Results of the collected samples for Non-necessary and Toxic elements for plant 
growth (ppm) 

Element 

/Sample 
No Ag Cd Sn Hg Tl Pb 

ROCK-1 <0.1 2,8 2,1 1,6 2,7 9,1 

ROCK-2 <0.1 0,6 1 1,4 1,3 12,4 

ROCK-3 <0.1 1,2 1,2 1,4 1,5 9,7 

ROCK-4 <0.1 0,9 1 1 0,7 2,6 

SOIL-1 6,7 2,8 1 1,4 2,1 32,9 

SOIL-2 <0.1 0,9 1,6 0,9 0,9 6,4 

SOIL-3 4,2 0,5 1,1 1,4 1,3 21,3 

SOIL-4 3 0,9 2 1,1 2 26,7 

SOIL-5 7 1,2 3,5 1,3 1,8 38,3 

SOIL-6 17,4 1 15,5 1,2 2,3 97,2 

SOIL-7 0,7 0,9 0,4 0,9 6,3 5,2 

SOIL-8 <0.1 0,9 0,9 0,9 1 10,6 

SOIL-9 8,5 1 5,1 1,4 0,9 47,4 

SOIL-10 <0.1 0,9 2,3 0,8 3,5 9 
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Table 3: Results of the collected samples for Non-Toxic elements for plant growth (ppm)  

Element 

/Sample 
No Na Mg Al Si P Cl K Ca 

ROCK-1 445,14 1013,04 17419,26 185464,32 72,6 107,4 8302 2612,94 

ROCK-2 370,95 19814,58 71296,71 191961,18 71,4 20,5 8459,73 3295,48 

ROCK-3 378,36 3334,59 9823,80 215471,4 220 30,8 606,87 59441,59 

ROCK-4 363,53 5601,87 11946,30 203365,74 20,9 99,9 6044,68 301674,87 

SOIL-1 378,36 3183,84 32790,13 230942,34 71,8 2 9530,69 983,42 

SOIL-2 341,27 31476,60 46959,49 225286,8 39 81,9 5587,24 725,42 

SOIL-3 408,04 10709,28 36119,43 228278,16 101 0,6 8011,43 2036,18 

SOIL-4 356,11 79083,45 40353,83 244216,5 111 2 7626,21 5508,19 

SOIL-5 400,62 6150,60 38919,42 171769,5 63,5 0,5 9588,81 671,81 

SOIL-6 370,95 1977,84 25263,48 288479,28 35,5 1,5 10468,82 777,59 

SOIL-7 370,95 24367,23 55470,64 238000,08 46,6 1,4 14636,42 746,86 

SOIL-8 348,69 39068,37 71984,8 273569,22 58,8 2 8343,51 3238,30 

SOIL-9 356,11 9527,4 33308,849 269315,88 33,2 2 7853,69 1543,03 

SOIL-10 363,53 32996,16 55894,08 200000,46 58,5 0,4 9945,79 82047,56 

 

RESULTS and DISCUSSION 

The main geological lithology of the Beynam Forest represented by ultramafic rock units and 
mainly composed of the serpentinite, serpentinite harzburgiate with rare amount of listwanite 
(alteration products of the ultramafic rocks). A wide area of Beynam forest described as 
Hydrothermally altered ultramafic rocks caused the accumulation of toxic elements in the soil 
and their uptake by plants.   

A part of the north-western part of the Beynam forests does not contain vegetation. It has been 
determined that this area is mostly the products of hydrothemal altered and soiled serpentinite 
rocks. These products were mainly consist of light pinkish yellow colored unconsolidated 
rocks and soils. It has been determined that this area turns into an acidic character because it 
is rich in elements such as Fe, Co, Ni, Cu, Mn and Cr and its PH value is less than 6.0. It has 
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been determined that this situation affects plants and forest trees negatively. It has been 
concluded that the area can be improved by evacuating the acidic waters through drainage for 
the rehabilitation of the region. 
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XÜLASƏ 
 

Ərəb əlifbası əsasında formalaşmış fars dilinin tez-tez rastlaşdığı əsas problemlərdən biri bu 
dildə qrafikaya görə mövcud olan omofonlardır.   
Omofon–yazılış və məna cəhətdən fərqli, tələffüzcə  eyni olan müxtəlif nominativ, morfoloji 
tərkibli leksemlərdir. İngiliscə -“homophone”, azərbaycanca - “омоfон”, fars dilində “həmava” 
adlanır. Bu termin yunanca “homos”- (oxşar) və “fonem”- (səs) sözlərinin birləşməsindən 
əmələ gələrək, “oxşar səslənmə” mənasını verir.  Omofonlar fars dilinin  öyrənilməsində  çox 
ciddi çətinliklər yaratdığından, haqqında ara-sıra danışılsa da, qeyd edək ki, mövzu ciddi tədqiq 
olunmamışdır.  
Fars yazısını çətinləşdirən əsas səbəblərdən biri odur ki, farslar ərəb qrafikasını qəbul etdikləri 
halda bu hərflərin bir çoxunun  tələffüzünü qəbul etməmişlər. Belə ki, fars dilinin qrafik 
quruluşunda 3 müxtəlif –   "ث" ، " س" "ص"    hərfləri olsa da, bunların hər üçü bir /s/ fonemi  
məxrəcində tələffüz edilir. Eksperiment araşdırmaları göstərir ki, kar, sürtünən, dil, dildibi /s/ 
samitini   ağ ciyərlərdən gələn hava axını  ağızda yaranan novdan keçərək  formalaşdırır.  
Müxtəlif fonetik şəraitdən  asılı olmayaraq /s/ samiti öz karlıq və nəfəslilik xüsusiyyətini heç 
vaxt itirmir. Tədqiqatımızda /s/ samiti (CVCC) tipli bir hecalı sözlər daxilindəki (CC) 
samitlərinin bir-birini izləməsi, distributiv xüsusiyyətəri  çərçivəsində araşdırılmışdır. Bu növ 
araşdırma tərzi bizə qeyd etdiyimiz qrafik nümunələrin söz daxilindəki mövqeyi, hansı 
samitlərlə yanaşı işlənməsi və işlənməməsi haqqında daha konkret fikir yürütmək imkanı 
yaradır.  
Bu tezisimizdə fars dilinin qrafik quruluşundakı  omofonların yaranmasında fəallıq göstərən /s/ 
foneminin 3 müxtəlif –   "ث" ، " س" "ص"    hərflərindən bəhs etmişik. 
  
Açar sözlər: omofon, fonetika, distribusiya, samit, fars dili 

 
 
 

 ABSTRACT 
 
One of the main problems that the Persian language, formed on the basis of the Arabic 
alphabet, often encounters is the homophones that exist in this language due to the graphics. 
Homophones – are lexemes with different nominative, morphological composition, which are 
different in spelling and meaning, but the same in pronunciation. It is called "homophone" in 
English, "omofon" in Azerbaijani, "hamava" in Persian. This term is derived from the 
combination of the Greek words "homos"- (similar) and "phoneme"- (sound) and means 
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"similar sounding". Since homophones cause serious difficulties in the study of the Persian 
language, although they are occasionally discussed, it should be noted that the topic has not 
been seriously studied. 
One of the main reasons that make Persian writing difficult is that while the Persians adopted 
the Arabic script, they did not adopt the pronunciation of many of these letters. So, although 
there are 3 different letters in the graphic structure of the Persian language - "ث", "س" and 
 all three of them are pronounced with one /s/ phoneme denominator. Experimental ,"ص"
studies show that the voiceless consonant, /s/ is formed by the air flow from the lungs passing 
through the groove in the mouth. Regardless of various phonetic conditions, the consonant /s/ 
never loses its voiceless and breathiness. In our study, the succession of (CC) consonants 
within monosyllabic words of the /s/ consonant (CVCC) type was investigated within the 
framework of distributive features. This type of research allows us to have a more concrete 
idea about the position of the graphic examples we mentioned within the word, with which 
consonants are used and not used. 
In this thesis, we talked about 3 different letters of the /s/ phoneme - "ث", "س" and "ص" - 
which are active in the creation of homophones in the graphic structure of the Persian 
language. 
 
Key words: homophone, phonetics, distribution, consonant, Persian language 

 
 

GİRİŞ 
 
Ərəb əlifbası əsasında formalaşmış fars əlifbasının tez-tez rastlaşdığı əsas problemlərdən biri 
bu dildə qrafikaya görə mövcud olan omofonlar və omoqraflardır. “Araşdırmalar göstərir ki, 
fonetik prinsiplərə əsaslanan əlifbaya malik dillərin lüğət tərkibində omofonlar ya yoxdur, ya 
da çox azdır. Fars dilinin istifadə etdiyi qeyri-fonetik əsaslı ərəb qrafikasının 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu dil omofonlarla zəngindir.” (8, 186) 

Omofon – qrafik və məna cəhətdən fərqli, tələffüzə görə eyni olan müxtəlif morfoloji tərkibli 
sözlərdir. İngiliscə - “homophone”, “homomorphe”; fransızca- “homophone”, rus dilində - 
“омофон” adlanır. Bu termin yunanca “homos”- oxşar və “fonem”- səs sözlərinin 
birləşməsindən əmələ gələrək, “oxşar səslənmə” mənasını verir.(3, 35) Omonimlər, omoqraflar, 
omofonlar, cinaslar hər biri ayrı-ayrı dil hadisələri olduğundan, dilçilik terminləri lüğətində, 
dilçilik ensiklopediyalarında onların hər birinə ayrıca tərif verilmiş və ayrı-ayrılıqda izah 
olunmuşdur. “Lakin Azərbaycan və fars dillərində əlaqədar ədəbiyyatlarda bunlar arasında o 
qədər də ciddi fərq qoyulmur və demək olar ki, hər iki dildə onların hamısı omonimlər başlığı 
altında tədqiq edilir.” (8,188)  
 
ƏSAS ARAŞDIRMA   
  
Fars dilində omofonların yazılışını çətinləşdirən əsas səbəblərdən biri odur ki, farslar ərəb 
qrafikasından istifadə etdikləri halda, bu hərflərin verdikləri səsi, tələffüzü tam şəkildə qəbul 
etməmişlər. Belə ki, fars dilinin qrafik quruluşunda 3 müxtəlif –   "ث" ، " س" "ص"    hərfləri olsa 
da, bunların hər üçü bir /s/ fonemi  məxrəcində tələffüz edilir. Eksperiment araşdırmaları 
göstərir /s/ fonemi ağ ciyərlərdən gələn hava axını ağızda yaranan novdan keçərək bu kar, 
sürtünən, dil, dildibi samitini əmələ gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif fonetik şəraitdə 
olmasından asılı olmayaraq /s/ samiti öz karlıq və nəfəslilik xüsusiyyətini heç vaxt 
itirmir.(7,86) Həmin samitlər (CVCC) tipli bir hecalı sözlər daxilindəki (CC) samitlərinin bir-
birini izləməsi, distributiv xüsusiyyətləri  çərçivəsində araşdırılmışdır. Bu növ araşdırma tərzi 
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bizə qeyd etdiyimiz qrafik nümunələrin söz daxilindəki mövqeyi, hansı samitlərlə yanaşı işlənə 
bilib-bilməməsi haqqında daha konkret fikir yürütmək imkanı yaradır.  

  əsr [ər. is.] qılıncın materialı; qılınc yarası᾿اثر .1
  əsr  [ər. f. is.] əsir etmə; azadlıqdan məhrum etmə اسر .2
  əsr [ər. is.] əhd; peyman; yük; ağırlıq` اصر .3
  əsr [ər. f. is.]  yalan danışma; xəcalətli olma᾿عثر  .4
  əsr [ər. f. is.] borc alma; kredit götürmə᾿عسر .5
   əsr [ər. is.] əsr; dövr; qürub çağı` عصر  .6
 
 

اثر    ᾿əsr                                                                                                    عثر  ᾿əsr 
 
 əsr᾿عسر                                                                                                   əsr اسر    
  
 əsr` عصر                                                                                                                 əsr` اصر 
 
 
   əsir [ər. is.] ən yüksək atmosfer qatı᾿اثیر .1
                                                       əsir [ər. sif.] əsir; əsir düşmüş; tutulmuş᾿ اسیر .2
3.    əsir [ər. is.] torpaq; toz-torpaq᾿ عثیر 
4. عسیر   ᾿əsir [ər. f. is.]  çətin; işin çətin olması     
5. اصیر   ᾿əsir [ər. sif.] sıx saçları bir-birinə qarışmış; uzun kirpikli  
6 عصیر.    ᾿əsir [ər. is.] şirə; ekstrakt; meyvənin şirəsi       
 

اثیر  ᾿əsir                                                                                                    عسیر᾿əsir 
 

اسیر   ᾿əsir                                                                                                  اصیر ᾿əsir 
   
عصی                                                                                                               əsir᾿ عثیر   ᾿əsir 

 
 

 /s/ ث  s/ Fars dilinin tələffüz məxrəcində ərəb dilində dil-diş səsi kimi tələffüzə malik/ ث 
mövcud deyildir.   
Hər bir qrafik nümunəyə ayrı-ayrılıqda diqqət yetirək: 
:s/ - ni izləyənlər/   ث ث ، ر، ل     
ب، پ، ت ، ج، چ، ح، خ، د، ذ؛ ز، ژ،س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، م، :s/-ni  izləməyənlər/  ث 

    ن، و، ه، ی 
Göründüyü kimi bir heca daxilində "ث"   hərfini yalnız 3 samit izləyə bildiyi halda, 28 samitin 
onunla bir  söz daxilinə distributiv variantda işlənməsi mümkün deyildir.   
2. س   /s/. Ərəb  və fars dili üçün müştərək olan bu hərf  fars dilində çox işlək samitlərdən olub, 

başqa sözlə, həm ərəb, həm də fars dilinə məxsus sözlərdə müşahidə olunur. Dilçilik ədəbi-
nəzəri müstəvisində onun bir adı da   سین مھملھ“sin-e mohmele” - dir.  س  /sin/ hərfinin başqa 
hərflərlə işlənmə xüsusiyyəti, distributiv xarakterinə nəzər yetirək: 
:s/ - ni izləyənlər/  س س، ک  ب، پ، ت، ج، ح، خ، ر، ژ،         
  ی هل، م، ن، و،  ، ق، گ،ظ، ع،غ، ف ،ش، ص، ض، ط، ث، چ، د، ذ، ز، :s/-ni izləməyənlər/ س

  3 ص / . s / . Ərəb dilindən fars dilinə keçmiş hərflərdəndir. /z/ foneminin tələffüzündə olduğu 
kimi, /s/ fonemi də ərəb dilində emfatik gərgin tələffüz olunan səslərdəndir.”(6, 53) 
Bir çox mənbələrdə bu hərfin ərəb dilinə aid olması bir mənalı şəkildə qeyd olunsa da, 
haqqında mübahisəli fikirlər də mövcuddur. İkinci fikri müdafiə edən tədqiqatçılar əsas 
arqument olaraq اصفھان ،صد، شصت  kimi  fars mənşəli sözlərin məhz bu hərflə yazılmasını önə 

Əsr 

Əsir 
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çəkirlər. “Lüğətnamə” müəllifi  Əli Əkbər Dehxodanın fikrincə, bu sözlərin  "ص"  hərfi ilə 
yazılması zamanla yaranan qrafik yanlışlıqların təzahüründən başqa bir şey deyildir. (4) 

ص    /sad/ hərfinin birhecalı /CVCC/ formullu  sözlərdə işlənmə mövqeyi aşağıdakı bölgüdə 
əksini tapmışdır:   

:s/-nı  izləyənlər/ ص    ی ،ن ،م ل، ،ک ق، ،غ، ر ج، ب، ت،       
ژ س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، ف،گ،و،ف،ه  پ، ث،چ،ح، خ، د،،ذ، ز :s/-nı izləməyənlər/ ص  

Eyni artikulyasiya məxrəcində tələffüz edilən bu üç müxtəlif qrafikalı samitlərin yaratdığı 
çoxsaylı omofonları uzun müddət araşdırmış, /s/ samitinin leksemlərin əvvəlində, ortasında və 
sonunda gəlməsi ilə yaranan omofonlara aid üç cür yazı şəklinə malik omofonları  diqqətinizə 
çatdırmaq istəyirik:  
 
Omofonların əvvəlində gələn   ث، س، ص  /s/ qrafik nümunələri:  
1. ثبر    səbr [ər. f. is.] bədrəng, çirkin olma , qovma, yaranın şişməsi   

 ریش/آماس کردن ریش.                               باز داشتن /بدرنگ داشتن/طرد/سرباز کردن -ثبر
 )6375ص.  5(لغتنامھ، ج . 

/səbr - saxlama, bədrəng olma, çirkin olma, qovma, yaranın açılması, yaranın şişməsi...  /  
2. سبر    səbr [ər. f. is.]  yoxlama, hər hansı bir işi dərindən araşdırma 

  طلب کنند تا ثمرۀ این لطیفھ چیست و آفات پوشش وی ازچھ می خیزد. سبربھ بحث و 
 (جمال الدین ابو روح)  

/Mübahisə və dərindən araşdırma ilə bu lətifənin faydasının, yaxud onun arxasında gizlənən 
zərərin, bəlanın nə olduğunu bilmək istəyirdilər./ 
3. صبر    səbr [ər. f. is.] səbr, dözüm, səbatlılıq göstərmə  

 ر شیرین دارد. (ضرب المثل)                                                      اتلخ است ولی ب رصب
/Səbr acıdır, lakin meyvəsi şirindır./ (atalar sözü)   
 
Omofonların ortasında gələn ث، س، ص     /s/ qrafik nümunələri: 

  nəsr [ər. is.] nəsr, nəzmin əksi, nəsr əsəri  نثر .1
  کالمی کھ بدان نامھ و کتاب می نویسند و سخنانی کھ در گفتار روز مره بھ کار می برند. -نثر 
 )                                                    1086ز فرھنگ م.معین، ص.ا(

/nəsr - kitabların yazıldığı, adamların gündəlik işlətdikləri danışıq və yazı tərzidir.   
 nəsr [ər.is.] kərkəz; fəzada sabit ulduz  نسر .2

در ستاره ھای ثوابت شدۀ آسمان دو ستاره است کھ نسر نامیده شد. نسر طایر و نسر واقع کھ آن دو ستاره را بھ  -نسر
    فارسی دو شاھن گویند. (ناظم االطبا)                                                                     

/nəsr-Asimanda yerləşmiş sabit ulduzlardan ikisi “nəsr” adlanır. Uçan (yəni hərəkət edən), vaqe 
(yəni hərəkətsiz, dayanan). Fars dilində bu iki ulduza “Şahin” də deyilir./ 
    nəsr [ər. is.]  kömək; fəth, zəfər  نصر .3

 (خاقانی)          خانۀ اھریمن زیر و ز بر در  شکست     و نصرتیغش جبریل رنگ باد و پر از فتح      
/Xəncəri Cəbrayılın fəth və zəfər qanadları olub, əhrimənlərin yurdunu alt-üst edib viran 
qoydu./  
   
Omofonların  sonunda gələn  ث، س، ص  /s/ qrafik nümunələri:  
  hərs [ər. f. is.] şumlama, əkinçiliklə məşğul olma  حرث .1

 (تاریخ بیھقی)   حرثھر کجا رسیدند نھ نسل گذشتند و نھ    شعرا و مترسلین غالبا این کلمھ را با نسل و زرع قرین آرند
       

/Şairlər və yazıçılar çox vaxt bu sözü “nəsl və zər`” ilə yanaşı işlədirlər.  Hara çatdılar, nə nəsil, 
nə də əkin yeri qoydular./  

  hərs [ər. is.] dünya; uzun zaman حرس  .2
                                (سوزنی)  حرستا بر آسایم از گرانی     ھر دو را ضم کن و خطی بفرست             

 /Hər ikisini birləşdir və bir məktub yaz ki, bu dünyanın əzablarından qurtulum./ 
3.   hərs [ər. f. is.] paltarın cırılması; otlaqdan otların biçilməsi   حرص
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  کفانیدن و شکافتن چنانکھ گارزجامھ را از کوفتن سخت/چراگاه گیاھی بر جای نگذشتن.                                                  -حرص   
 )       7768،  ص. 5(لغتنامھ، ج .

/hərs - deşmək, dəlik açmaq; paltaryuyanın paltarı yuyarkən bərk döyəcləyib,  deşməsi; 
otlaqdan bütün otların biçilməsi./   
/s/ foneminin qrafik nümunələrinə gəldikdə isə onlar yazılışca müxtəlif olduğu kimi  işlənmə 
tezlikləri, distributiv aktivlikləri də müxtəlifdir.  
Distribusiya bir dilçilik termini kimi rus dilində дистрибуция (распределение); ingilis və 
fransız dillərində distribution adlanaraq – müəyyən dilin əlamətlər və ya vahidlər əhatəsinin 
məcmusudur. “Dilin hər hansı bir elementinin (fonem, morfem, leksem və s.) distribusiyası 
onun işlənə bildiyi bütün mövqe və əhatələrin məcmusu olub, adətən bu vahidin işlənmədiyi 
bütün mövqe və əhatələrə qarşı qoyulur.”(2, 209) 
Müasir fars dilində bir heca daxilində samitlərin yanaşı işlənməsi dedikdə hər şeydən əvvəl 
onların fonetik şəraiti və artikulyasiya yeri nəzərdə tutulur. Aşağıda ümumi fars dili üçün 
keçərli olan fonetik qanunauyğunluğun əsas müddəaları əksini tapmışdır:   
1. Bir heca daxilində /b/, /p/, /m/ qoşa dodaq samitləri bir-biri ilə yanaşı gələ bilmir. 
2. Dodaq diş samitləri /f/, /v/ ilə qoşa dodaq samitləri /b/, /p/, /m/ bir-birini izləmir. 
3. Dilönü diş samitlərindən /d/, /t/, /s/, /z/, /l/, /n/, /dt/, /td/, /zt/, /tz/, /zs/, /sz/, /ts/, /sd/ və s. 
birləşmə şəklində gələ bilmir. 
4. Dilönü yuvaq samitlərdən /r/, /c/, /ç/, /j/, /ş/ aşağıdakı birləşmələrdə bir heca daxilində 
təsadüf edilməyib. /rj/, /çj/, /cj/, /jş/, /jc/, /jç/, /çş/ və s. 
5. Dilortası damaq samitlərindən /y/, /k/, /g/ bir heca daxilində bir-biri ilə yanaşı  işlənmir. 
6. Dilarxası damaq samitləri /k/, /q/, /k/, /x/ heca tərkibində bir-birini izləyə bilmir. 
7. Dil dibi dilçək samiti /x/ ilə qırtlaq samiti olan /ğ/ bir heca daxilində bir-biri ilə yanaşı 
işlənmir. 
8. Sürtünən novlu samitlərdən /s/, /ş/, /j/ bir heca tərkibində bir-birini izləyə bilməz. 
9. Sonorlardan /r/ və /l/, /m/ və /n/ samitləri bir-birini izləmir və s.   

 / CVCC/ heca tipində  ث ، س ، ص-    /s/ - əsaslı bir qrup omofonlar daxilindəki son /CC/ 
samitlərini tədqiq edib,  nəticəni aşağıdakı   cədvəldə vermişik.  Yuxarıdakı bəndlərdə  qeyd 
etdiyimiz qanunauyğunluq ث، س، ص  /s/ əsaslı omofonlar daxilində də  açıq şəkildə əks 
olunmuşdur.   
 /CVCC/ tipli   ث، س، ص  /s/ əsaslı omofonlarda  /CC/ - nin distrubutiv cədvəli 
 
ث                   /s/                  س  /s/                   ص   /s/ 

hərf- 
 lər 

         

       ا  
ب   ، غصبحصب صبر حسب، کسب،قسب سبت، سبر کثب ثبت،ثبر   

       پ 
 صمت اصت       است، سمت، شست،  ثبت  ت 
کثب،  ث 

 نثر، غثّ 
رمث رث،ح

لیث،  ، 
مغث، نکث

ّثنغث، غ  

    

       ج  
       چ  
سلح      سحو   ح   صحو   صلح    
 صرخ  سرخ       خ  
ثدق   د   صدق        
       ذ  
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 حرس، درس ثب، نثر،   حرث ر 
، ھرس سرخ،  

سقر،سحر،سھر، قسر، 
 نسر، سبر

حرص، 
 درص،صرخ

صبر، صقر 
نصرصھر،قصر،  

       ز 
       ژ 
است،حسب،    س 

حسن،شست، 
قسر،کسب،نسر،ق
 سب،غسل،غّس 

درس، رمس،  حرس،
شمس، لمس،لیس، 
نکس، قمس، مغس، 
 نقس،ھرس،غسّ 

حصب، 
تقصحصن،شص

ر، 
نصر،غصب،غ
 ّص 

حرص، درص، 
 رمص، شمص،
 لمص، لیص،
 نکص، غمص،
 مغص، نغص،
 غصّ 

       ش 
       ص 
       ض 
   سمط          ط  
       ظ  
       ع  

غ    مغث،  
 نغث

  مغص، نغص سلغ        

 صیف      سیف         ف 
 صلق، صدق صقر    ثقر، نقس ثدق  ق 
       ک 
  نکص  نکس    نکث گ 
  صلح، سلق غسل      سلح، سلغ      ل  
حصن     حسن        ن    
 صحو، صھو  سحو، سھو    و  
  صھر، صھو  سھر، سھو     ه   
  صیف، لیص  سیف، لیس  لیث   ی  
  
 
NƏTİCƏ 
 

Beləliklə, bu məqalədə /s/ samiti (CVCC) tipli bir hecalı sözlər daxilindəki (CC) fonemlərin  
bir-birini izləməsi, distributiv xüsusiyyətləri  çərçivəsində araşdırıldı. Nəticə olaraq  deməliyik 
ki, bu növ araşdırma tərzi bizə qeyd etdiyimiz qrafik nümunələrin söz daxilindəki mövqeyi, 
hansı samitlərlə yanaşı işlənməsi və işlənməməsi haqqında daha konkret fikir yürütmək imkanı 
yaradır.   
/s/ əsaslı omofonların tərkibindəki /CC/ fonemləri də yuxarıda verilən prinsip və 
məhdudiyyətlərdən kənarda qala bilməmişdir: 

1.Yanaşı işlənən iki samitin biri sonor səsdir  
2.Yanaşı işlənən iki samitin biri novlu-sürtünən samitlərdir  
3. Fars sözlərində yanaşı gələn samitlərin hər ikisi kipləşən (partlayışlı) ola bilməz  
4. Fars dilinin öz sözlərində təşdidlənmə hadisəsi olmur  
5. Farsların  özlərinə məxsus dörd hərfi -  heç bir hərf izləmir. 
Dildə yanaşı gələ bilməyən iki samit /CC/ birləşməsində keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri 
meydana çıxır. Örtülü heca örtüsüzə, örtüsüz örtülüyə, açıq heca qapalıya, qapalı isə öz 
növbəsində açıq hecaya çevrilir. Təbii ki, bu zaman distributiv xüsusiyyətlərinə görə yanaşı 
gələ bilməyən fonemlər məcburən nitq axınında yanaşı işlənməli olarsa, fars dilindəki 
mövcud fonetik hadisə, qanun və qanunauyğunluqlara tabe olur.    
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 Fars dilçiliyində tədqiqatdan kənarda qalmış,  xüsusi əhəmiyyətə malik olan bu mövzuya 
gələcək araşdırmalarımızda bir daha qayıdacaq və omofonların daha yeddi növü ilə elmi 
ictimaiyyəti tanış edəcəyik.   
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ABSTRACT  
Confocal Raman Spectrometer (CRS) method contributes to the solution of geological 
problems by providing analytical-visual data about mineral type, deformation, alteration and 
dissolution properties by using the elemental bond vibrations of minerals. Phyllosilicates have 
more complex structure compared to other silicate minerals, different elements can pass into 
their structure under varying pressure (P)-temperature (T). In order to examine the changes of 
minerals with complex structure under different environment conditions, CRS analyzes were 
performed by selecting samples formed under different T-P. The aim of this study is to 
approach the determination of metamorphism conditions by examining the changes in 
potassium-aluminum phyllosilicate minerals with the increase of metamorphism from low-
degree metamorphism conditions by using CRS.  
In order to determine the behavior of minerals representing different metamorphic conditions, 
samples were taken from muscovite and phengite schist containing illite, sericite, phengite 
and muscovite from different lithologies; analyzed by CRS and Electron Probe Micro 
Analysis (EPMA) methods. The obtained results were compared with each other, the 
literature and the mineral samples that did not undergo metamorphism. The changes in the 
Raman peaks with the increase in T-P with depth were tried to be interpreted. It was 
determined that as the degree of metamorphism increased in the Raman shift spectra, 
significant changes occurred in peak symmetry, value and width.  
As the degree of metamorphism increased, an increase was observed in the intensity of the 
peak at 195cm-1, 215cm-1 (due to Al-OH vibrations), 263cm-1, 701cm-1. The intensity of the 
912cm-1 decreased. With an increase in the intensity of the 1111cm-1, unexpected intensity 
and width peaks were observed in this region in the phengite schist sample. According to 
results of chemical analysis, it was observed that the LOI values decreased due to the increase 
in the degree of metamorphism. By examining the changes in the bonds of elements as the 
degree of metamorphism changes, it has been demonstrated that the CRS technique can help 
interpret the different environmental conditions to which rocks are exposed. 
 
Keywords: Phyllosilicate, Metamorphism, Raman spectroscopy 
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ÖZET 
 
Konfokal Raman Spektrometresi (CRS) yöntemi minerallerin elementel bağ titreşimlerinden 
yararlanarak mineral türü, deformasyon etkisi, bozunma ve çözünme özelliği hakkında 
analitik ve görsel veriler sunarak jeolojik problemlerin çözümüne katkı sunmaktadır. 
Fillosilikat mineralleri diğer silikat minerallerine kıyasla daha kompleks bir yapıya sahiptir, 
değişen basınç ve sıcaklık altında yapısına farklı elementler geçebilmektedir. Fillosilikat gibi 
karmaşık yapıya sahip minerallerin farklı ortam koşullarında gösterdikleri değişimleri 
inceleyebilmek amacıyla, farklı basınç ve sıcaklık altında oluşan örnekler seçilerek CRS 
analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı potasyum-alüminyum fillosilikat minerallerinde 
düşük şiddetli metamorfizma koşullarından itibaren, metamorfizma şiddetinin artmasıyla 
birlikte gerçekleşen değişimlerin CRS yöntemi ile incelenmesi sayesinde, metamorfizma 
koşullarının belirlenmesine yönelik yaklaşımlarda bulunmaktır.  
Farklı metamorfizma koşullarını temsil eden minerallerin davranışlarını belirleyebilmek 
amacıyla, farklı litolojilerden illit, serisit, fengit ve muskovit içerikli muskovit şist ve fengit 
şist kayalarından örnekler alınarak CRS ve Elektron Probe Mikro Analiz (EPMA) yöntemleri 
ile analizler yapılmıştır. CRS ile ince kesitlerde Raman kaymaları incelenmiş ve EPMA ile 
mineral kimyası çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle, literatürle 
ve metamorfizmaya uğramamış mineral örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Derinlikle birlikte 
sıcaklık ve basınç artışıyla Raman kayma piklerinde gerçekleşen değişimler yorumlanmaya 
çalışılmıştır. Raman kayma spektrumlarında metamorfizma derecesi arttıkça pik simetrisi, 
değer ve genişliklerinde belirgin değişimler gerçekleştiği belirlenmiştir.  
Metamorfizma derecesi arttıkça 1.spektral bölgedeki Al-OH titreşimlerinden kaynaklı 195cm-

1 ve 215cm-1’teki pikin şiddetinde bir artış gözlenmiştir. 263cm-1 pikinin bu bölgedeki piklere 
benzer şekilde şiddetinin arttığı gözlemlenmiştir. 701cm-1 kaymalarındaki piklerin şiddeti 
artmış, 912cm-1 pikinin şiddeti azalmıştır. 1111cm-1 pikinin şiddetinde bir artışla birlikte, 
fengit şist örneğinde bu bölgede beklenmeyen şiddette ve genişlikte pik görülmüştür. 
Kimyasal analiz sonuçlarına göre metamorfizma şiddetinin artışına bağlı olarak LOI 
değerlerinin azaldığı ve diğer elementlerin oranlarında bir artış gözlenmiştir. Metamorfizma 
derecesinin artmasına bağlı olarak elementlerin bağlarındaki değişimlerin incelenmesi 
sayesinde, CRS tekniğinin kayaların maruz kaldıkları farklı ortam koşullarının 
yorumlanmasına yardımcı olabileceği ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Fillosilikat, Metamorfizma, Raman spektroskopisi 
 
 
1. INTRODUCTION 
Sericite, phengite and muscovite minerals are dioctahedral potassium-aluminum silicates, they 
are in the group of phyllosilicates (sheet silicates); they have perfect cleavage in the form of 
thin and smooth sheets. More than 240 minerals are classified as phyllosilicates in mineralogy 
databases. Compared to other silicate groups, phyllosilicates have highly variable chemical 
composition and the most complex structure.  
Muscovite (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) is a light colored or colorless, leafy mica mineral that 
crystallizes in the monoclinic system. It is mostly colorless in thin section, its specific gravity 
is 2.77 – 2.88 g/cm3, and its hardness is between 2.5-3.0. Muscovite minerals, which have 
perfect cleavages, are among the rock-forming minerals commonly found in nature. Platy, 
tabular crystal form, color and brightness are its distinguishing features. Its structure is T-O-T 
– A (T: Si-tetrahedral, O: Al-octahedral, A: Interfacial-large cations or water). 
Sericite (KAl2 (AlSi3O10) (OH)2) is a fine-grained secondary mineral that can be formed by 
hydrothermal alteration of orthoclase and plagioclase minerals; are muscovite minerals with a 
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grain size of less than 0.1 mm. It is commonly seen in metamorphic rocks such as slate, 
phyllite, and schist. 
Phengite (K(AlMg)2(OH)2(SiAl)4O10) is larger than sericite, smaller than muscovite and can 
contain Mg and Fe. It is mostly found in the form of scaly aggregates like sericite, it is 
colorless and its optical properties are similar to muscovite; the 2V angle is slightly smaller 
(about 24-36°) than in muscovite. It is observed together with minerals such as glaucophane 
formed under high pressure, mainly in metamorphic rocks. 
Illite (KAl(OH)2(AlSi3(O.OH)10) is a clay mineral with T-O-T structure, some OH, Fe and 
Mg can be found together with the K cation between its layers (Fig1). Its structure is similar 
to mica minerals; The K cation between the layers strengthens the bonds and prevents the 
penetration of water molecules to some extent. It is generally formed by the 
decomposition/alteration of muscovite and biotite minerals. According to previous studies, the 
chemical composition of illite is more similar to phengites than muscovite (Güven, 1970).  
 

  
Figure 1: T-O-T structure of illite minerals. 
 
The aim of this study is to predict metamorphism conditions in potassium-aluminum silicate 
minerals by investigating the changes that occur with the increase of metamorphism degree by 
using Raman spectroscopy technique. Sampling was made from granite, syenite, muscovite 
schist and phengite schist rocks in order to be able to compare the rocks under the influence of 
different temperature and pressure conditions.  
The temperature and pressure conditions in which metamorphic minerals are formed play a 
decisive role in the chemical composition and properties of the mineral. It is observed that 
especially sericite, phengite and muscovite minerals develop as clay minerals undergo 
metamorphism depending on different temperature and pressure conditions.  In this study, 
illite and mica minerals in rock samples that were exposed to different conditions and formed 
at different stages were examined by Confocal Raman spectrometry, and it was tried to 
determine how the changes occurred in the crystal basis with pressure change. According to 
these measurements, it is aimed to determine what kind of properties develop in these 
minerals with the change of pressure acting on the rocks by Raman Spectrometer. 
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2. METHOD AND MATERIALS 
This study was carried out in two stages as field and laboratory work. In order to compare the 
samples representing different metamorphism conditions, samples were taken from illite, 
sericite, phengite and muscovite-containing zones from various regions of Turkey. 
Mineralogical and petrographic studies were carried out by preparing thin sections from these 
samples. Then, Raman shifts of samples were examined with Confocal Raman Spectrometer 
in Ankara University Earth Sciences Application and Research Center (YEBİM) Laboratory 
and mineral chemistry studies were carried out with Electron Probe Micro Analysis (EPMA). 
 
2.1. Petrography 
Petrographic examinations were made by making sections from rock samples representing 
different environmental conditions. Samples were taken from illite minerals formed by the 
decomposition of orthoclase minerals in Buzlukdağı alkaline magmatic rocks. Coarse grained 
muscovite minerals were separated from granite (pegmatite) rock containing giant muscovite. 
Mica minerals were selected from the phengite schists from Eskişehir-Muttalip Village and 
muscovite schists from Kastamonu-Araç formed under higher-pressure conditions than 
phengite schist. Considering the grain sizes of mica minerals examined under the microscope, 
they were divided into sericite, phengite and muscovite. 
 
2.2. Confocal Raman Spectrometry (CRS) 
The working principle of Raman spectroscopy, in its simplest form, is based on measuring the 
scattered light from a certain angle by throwing a strong laser beam on a sample. A Raman 
spectrometer consists of a light source (laser), sample illumination system and spectrometer. 
When a confocal microscope is placed inside, it is called Confocal Raman Spectrometer. 
When light rays are sent on the molecule, they are refracted and some of them are scattered. If 
the wavelength of the scattered light is the same as the wavelength of the incident light, it is 
called Rayleigh scattering, an elastic scattering. If the wavelength of the scattered light and 
the wavelength of the incident light are different, it is called Raman scattering, a type of 
inelastic scattering. In Raman scattering, the difference between these two beams is due to the 
energy difference between the vibrational energy levels of the molecules. These vibrations 
detected by the detector are unique to each molecule and are used to identify the sample 
(Pekin, 2013). The difference in the wavelength of the light interacting with the molecule and 
the scattered light is called Raman shift. In minerals with a symmetrical crystal system, these 
shift values exhibit a distinct and high spectrum (Akçe and Kadıoğlu, 2020).  
Raman spectroscopy method is very useful in mineral determination as it allows a fast 
measurement without damaging the sample. In addition to identifying the mineral, fresh and 
degraded mineral differences can also be detected (Akçe ve Kadıoğlu, 2020).  
Raman spectroscopy studies were carried out in Ankara University Earth Sciences 
Application and Research Center (YEBİM) Laboratory using a high resolution and analytical 
confocal microscope "Thermo DXR" model confocal Raman spectrometer. This confocal 
Raman spectrometer used is equipped with a laser set with a wavelength of 633-780 nm and 
spectra were obtained using a CCD detector. It includes an Olympus optical microscope with 
10X, 20X, 50X and 100X magnification objectives. Within the scope of the research, Raman 
shifts were determined by measuring illite, muscovite, sericite and phengite minerals in wide 
(50-3620 cm-1) and narrow (50-1200 cm-1) range spectrums. The recorded spectra were 
evaluated with Labspec 4.02 software. 
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2.3.  Electron Probe Micro Analysis (EPMA) 
After polishing the thin sections, they were coated with carbon with Quorum Q150T ES 
device. On these thin sections, EPMA examinations were carried out on the JEOL JXA-8230 
device, which has 5 WDS detectors, operating conditions 20 kV acceleration voltage, 20 nA 
accelerator current. Point analyzes were made on illite, sericite, phengite and muscovite 
minerals. In the EPMA method, which allows chemical composition determination by non-
destructive analysis, an electron gun is used as a stimulating source. Electrons are created 
with the help of the filament located at the top of the electron gun, and they are directed 
downwards along the column onto the sample by means of collecting/focusing lenses. High-
energy electrons dropped on the sample detach electrons from the atom, making it unstable. 
Electrons in other orbitals jump to the vacant orbital so that the atom can regain its stable 
structure; During this motion, secondary x-rays are emitted. These rays detected by the 
detector are converted into signals and converted into x-ray histograms consisting of peaks 
with certain intensities. With the help of these histograms, the type and amount of each 
element in the sample can be determined. 
In order for the atom to become stable, rays of different wavelengths are formed during the 
electron movements, if there are detectors that can record these rays, the system records these 
data. Detectors for different purposes such as energy dispersive detector (EDS), wavelength 
dispersive detector (WDS), secondary electron detector, backscattered electron detector, 
cathodoluminescence detector (CL) can be used in EPMA. 
 
3. RESULT AND CONCLUSIONS 
Major oxide element concentrations of mica samples (giant mica) obtained from granite are 
between 43.53-44.50% SiO2, 33.70-34.72% Al2O3, 1.92-1.99% FeO, 0.77-0.83% MgO, 
0.008-0.10% CaO, 9.97-10.30% K2O, 0.74-0.79% Na2O and 0.26-0.29% TiO2 ranges. 
Major oxide element concentrations of mica minerals taken from the phengite schist rock are 
between 43.32-48.26% SiO2, 29.58-33.94% Al2O3, 3.19-4.55% FeO, 0.90-2.20% MgO, 0.05-
0.10% CaO, 9.26-9.64% K2O, 0.96-1.44% Na2O and 0.15-0.29% TiO2 ranges. 
Major oxide element concentrations of mica minerals found in muscovite schist rock varies 
between 45.06-47.05% SiO2, 31.72-32.72% Al2O3, 4.90-5.26% FeO, 0.72-1.01% MgO, 0.02-
0.04% CaO, 10.75-11.06% K2O, 0.38-0.56% Na2O and 0.62-0.85% TiO2. 
According to the results of chemical analysis, a decrease in LOI values and an increase in FeO 
ratios were observed depending on the increase in metamorphism degree. 
According to the analysis results, in the muscovite sample taken from granite; at 3068.12 cm-

1, a weak Raman peak originating from the water between the T-O-T layers in the mineral 
structure is observed (Fig2). The peaks of 1111.81 cm-1 and 912.43 cm-1 (weak intensity) 
observed in the third Spectral region are the peaks of Si-O-Si and Si-O-Al vibrations. 748.65 
cm-1 (weak intensity) in the second Spectral region; and 701.40 cm-1 (medium intensity) peak 
is due to O-Al-O vibrations. It results from the O-Al-O and O-Si-O transformations of 404.91 
cm-1 (moderate intensity) and 263.14 cm-1 (strong intensity) in the first spectral region. A 
peak is observed at 195.82 cm-1 (weak intensity) due to Al-OH conversions (Singha and 
Singh, 2016). 
According to Raman spectroscopy results of phengite schist rock, high intensity peaks 
originating from water molecules are observed at 3322.85 and 3252.36cm-1. At 1057.43 cm-1 
there is a large peak with very high intensity (due to Si-O-Si vibrations). The reason for this 
unexpected situation at the peak may be due to inclusions/impurities in the rock. Other peaks 
are consistent with the literature (Curetti et al., 2008; Loh, 1973; Sontevska et al., 2008; Tlili 
& Smith, 1989; Wang 2002; Wang 2015). Weak intensity peak observed at 909.19 cm-1 and 
749.30 cm-1; Moderate at 702.69 cm-1 and 411.39 cm-1; It gives a very strong peak at 261.85 
cm-1 and a medium intensity peak at 193.88 cm-1.  
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Weak peaks at wavelengths of 3323.08 cm-1, 3252.68 cm-1and 3071.92 cm-1 are observed in 
the muscovite schist rock, originating from the water it contains. It is noteworthy that there is 
no peak due to the vibrations of Si-O-Al around 910 cm-1, which is expected to be seen in the 
3rd spectral region. Other shifts are consistent with the literature. low at 1113.11 cm-1 and 
751.24 cm-1; medium at 700.75 and 409.44 cm-1; Very strong at 260.55 cm-1; A moderate 
peak is observed at 191.94 cm-1. 
Accurate illite Raman shifts could not be obtained, since the illite sample was formed as a 
result of alteration of orthoclase mineral. 
It is seen that the muscovite mineral found in igneous rocks gives one clear peak in the 
spectral range of >3000 cm-1, while muscovite samples taken from metamorphic rocks give 
several peaks in the same region. In the spectral range of 1200-100 cm-1, three main peaks 
(702,411 and 263 cm-1) found in dioctahedral silicates showed negligible (<2-3 cm-1) 
differences with the literature. As the degree of metamorphism increased, a very significant 
increase was observed in the intensity values of the peak (at 195 cm-1) and the peak at 215 cm-

1, originating from Al-OH vibrations in the 1st spectral region. With a slight decrease in the 
symmetry of the peak at 260 cm-1, its intensity increased. The intensity of the peak at 404 cm-1 

and 701 cm-1 increased; The intensity of muscovite and phengite schist was similar to each 
other. With the increase of the peak metamorphism at 912 cm-1, its intensity gradually 
decreased and disappeared. With an increase in the intensity of the peak at 1111 cm-1, the 
unexpected increase in intensity and expansion of this peak in the phengite schist is thought to 
be due to the presence of inclusions and impurities in the rock. A change in Raman shift and 
intensity values was observed as the degree of metamorphism increased; Intensity values 
increase significantly. 
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Figure 2: A representative Raman spectrum of muscovite micas from a) illite, b) phengite 
schist, c) muscovite schist, d) granite rocks (using 633 and 780 nm excitation lasers) 
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ÖZET 
 
Türkiye’de son yıllarda kanıt temelli öğrenme çalışmalarını incelemek amacıyla yürütülen bu 
çalışma bir sistematik derleme çalışmasıdır. Bu doğrultuda 2018-2022 yılları arasında yapılan 
çalışmalara ulaşabilmek için Google Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, 
Dergipark, Web of Science, EBSCOhost-ERIC, ELSEVIER Scopus, ProQuest, SAGE, 
SpringerLink ve Taylor & Francis gibi çeşitli veri tabanlarında “kanıt temelli öğrenme”, 
“kanıt kullanma”, “kanıt” gibi anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama 
sonucunda 13 makale ve 10 teze ulaşılırken bildiriye rastlanmamıştır. Dahil etme kriterlerine 
uygun olan bu çalışmalar amaç, yöntem, veri toplama aracı, örneklem/çalışma grubu ve 
sonuçları bakımından incelenmiş ve verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular sentezlenmiştir. Son yıllarda yapılan kanıt temelli 
öğrenme çalışmalarının amaçlarının ve sonuçlarının birbirlerine benzerlik gösterdiği, bir 
başka deyişle benzer bakış açısıyla tasarlandığı, yöntem olarak nitel araştırma yöntemleri 
tercih edilirken, nicel ve karma çalışmaların sayısı oldukça az olduğu, nitel araştırmaların da 
çoğunun eylem araştırması olduğu ve ilkokul- ortaokul öğrencileriyle yürütüldüğü 
belirlenmiştir. Çalışmaların genel kanısı kanıt temelli öğrenmenin öğrenme sürecine olumlu 
etkisi olduğu ve öğretmen ve öğrencilerin kanıt temelli öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlar 
sergilediği yönündedir. Bir başka durum ise ders kitaplarının kanıt temelli öğrenmeyi tam 
olarak yansıtamamasıdır. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak birtakım önerilere yer 
verilmiştir. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarını gelecekte yürütecek olan araştırmacılar 
tekrara düşmemek ve aynı sonuçlara ulaşmamak adına farklı bakış açıları geliştirmelidir. Ders 
kitaplarında kanıt temelli öğrenmeye daha fazla yer verilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kanıt temelli öğrenme, kanıt kullanma, sistematik analiz. 
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ABSTRACT 
 
This study, which has been conducted to examine evidence-based learning studies in Turkey 
in recent years, is a systematic review study. In this direction, in order to reach the studies 
carried out between 2018-2022, "evidence-based" databases such as Google Scholar, YÖK 
National Thesis Center, ULAKBİM, Dergipark, Web of Science, EBSCOhost-ERIC, 
ELSEVIER Scopus, ProQuest, SAGE, SpringerLink and Taylor & Francis The search was 
conducted using keywords such as “evidence-based learning”, “using evidence”, “evidence”. 
As a result of the scanning, 13 articles and 10 theses were reached and no papers were found. 
The findings obtained as a result of the research were synthesized. While the aims and results 
of the evidence-based learning studies conducted in recent years are similar to each other, in 
other words, they are designed with a similar perspective, qualitative research methods are 
preferred as the method, the number of quantitative and mixed studies is quite low, the 
majority of qualitative studies are action research, and primary and secondary school 
education methods are used. Determined to be carried out with students. The general opinion 
of the studies is that evidence-based learning has a positive effect on the learning process and 
that teachers and students have positive attitudes towards evidence-based learning. Another 
situation is that textbooks dont fully reflect evidence-based learning. Based on the results of 
the study, some suggestions are given. Researchers who will carry out evidence-based 
learning studies in the future should develop different perspectives in order not to fall into 
repetition and reach the same results. Evidence-based learning should be given more space in 
textbooks. 
 
Keywords: Evidence-based learning, using evidence, systematic analysis. 
 
GİRİŞ 
 
Geçmişten günümüze kadar öğrenme ortamlarının kalitesini artırmak ve öğrenmeyi kalıcı hale 
getirmek için zaman zaman popüler olan zaman zaman ise unutulup giden çeşitli yöntem ve 
teknikler geliştirilmiştir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru hızla değişen dünyada bu yeni 
tekniklerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Kanıt temelli öğrenme yöntemi de böyle bir 
ortamda İngiltere’de ortaya çıkmış ve oradan dünyaya yayılan bir proje olarak eğitim tarihine 
geçmiştir (Yetiş, 2018). 
Geçmiş, yaşadığımız an gibi gözlemleyebildiğimiz ya da deneyimleyebildiğimiz bir alan 
değildir. Geçmişi öğrenebilmemiz bugüne kadar ulaşan kalıntılar ya da kaynaklar aracılığıyla 
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla tarihçiler geçmişi bugünde yeniden inşa ederken yani tarih 
yaparken, iddialarını veya önermelerini ispatlamak için tarihsel kaynakları kullanırlar. 
Böylelikle kaynaklar, tarihçinin iddiasını ispatlamak için yararlandığı birer kanıta dönüşmüş 
olur (Yazıcı, 2020). Bir iddiayı ifade ederken kanıta dayandırma durumu sadece tarihçiler için 
geçerli değildir. İnsanlar da konuşurken, tartışırken ya da bilgi verirken kanıta dayanmayı 
tercih ederler (Doğan, 2007). Kanıt, bir olayı açıklarken bu olayı desteklemek için ileriye 
sürülen her türlü somut ve soyut argümanlardır (Yetiş, 2018). 
Günlük yaşamda bilgi edinme amacıyla kullanılan kanıtlar eğitimde de kullanılmaktadır. 
Eğitimde kanıtlar ele alınan olay ve konu ile ilgili toplanan yazılı, görsel, işitsel kaynaklardan 
oluşur ve öğretim daha önceki çalışmalardan elde edilen kanıtlar üzerine inşa edilir. Eğitimde 
kanıtlar, konuları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmeyi sağlamaktadır. Kanıtlar, bilginin 
bilimsel bir gerçekliğinin olup olmadığını, diğer bir deyişle öğrenilmiş yargılardan oluşup 
oluşmadığını, fikir yürüterek bulmada öğrenciye yol gösterici olmaktadır (Köstüklü, 2006; 
Efendioğlu ve Yelken, 2009; Başpınar, 2021). 
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Petty (2006) öğretim programlarıyla beraber kanıt temelli çalışmalara da ihtiyaç olduğu 
savunmakta ve pozitif bilimlerde olduğu gibi eğitim bilimlerinin de kanıta dayalı olması 
gerektiğini ifade etmektedir. Tıp ve fen bilimlerinde önemli bir yer tutan kanıt temelli 
öğrenme eğitim alanında da oldukça önemlidir ve bu yaklaşımın eğitim bilimleri içerisinde 
geliştirilmesi sağlanmalıdır (Efendioğlu ve Yelken, 2009). Davies (1999) kanıt temelli 
öğrenmeyi, her derde deva olarak görülmemekle birlikte eğitimin kanıta dayalı olması 
gerekliliğini savunmaktadır. Groccia ve Buskist (2011) de tıp ve tarım alanında kanıtlardan 
yararlanıldığı gibi eğitim alanında da kanıtlardan yararlanması gerektiğini ifade etmektedir. 
Mims (2002) tarihi belgeleri anlamak için tahlil yapılması gerektiğini ifade ederken, Kibar 
(2019) ise kanıt temelli öğrenmenin sosyal bilimlerde laboratuvar rolü üstlendiğini 
belirtmektedir. 
Eğitim politikalarının kanıta dayalı olması gerektiği, yaygın bir talep olmakla beraber, 
eğitimde kanıt temelli uygulama ve politika geliştirme kavramları son yıllarda giderek önemli 
bir kavram haline gelmiştir (Canpolat ve Özdemir, 2016). Dolayısıyla eğitimde kanıt 
kullanımının öneminin artması ile birlikte kanıt temelli öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır 
(Seyhan, 2019). 
Kanıt temelli öğrenme, öğrencilerin birinci ve ikinci el kaynakları kullanarak sınıf ortamında 
kanıtlara dayalı bireysel ya da grup halinde yapılan etkinlikler ile birlikte birtakım beceri 
kazanmalarını hedefleyen zihinsel etkinlikleri içermektedir. Kanıt temelli öğrenme 
öğrencilerin ne yapması gerektiğinden ziyade bireyin mevcut değerlerine, önceliklerine ve 
hedeflerine ulaşması için yol gösterir. Sosyal Bilimlerde program geliştirme yaklaşımlarından 
biri olan kanıt temelli öğrenme yaklaşımı, bireyin elindeki parçalardan bütüne bireysel anlam 
oluşturduğu bir süreçtir. Bu anlamda süreç boyunca öğrenciye öğrenme sırasında kendine 
uygun olan yöntemlere karar verebilmesi için gerekli olan yaratıcılığı sağlar. Bir başka deyişle 
öğrencinin kendi kendisine öğrenmesini sağlar ve öğretimi kalıcı hale getirir (Petty, 2006; 
Alabaş, 2007; Efendioğlu ve Yanpar, 2009; Kabapınar, 2019). 
Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başından günümüze kadar kanıt temelli öğrenmeyle ilgili 
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Eğitim bilimlerinde kanıta dayalı öğrenmenin öneminin 
giderek artması gelecekte de bu çalışmalara sık sık yer verileceğini göstermektedir. Bu 
nedenle sık sık çalışmalara konu olan bu yönteme genel bir bakış açısıyla bakma düşüncesi, 
bu çalışmanın yürütülmesine ihtiyaç olduğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın 
alanyazındaki boşluğu doldurması, gelecekte kanıt temelli öğrenme çalışmalarına yol 
gösterici olması beklenmektedir. 
Araştırmanın temel amacı Türkiye’de yakın zamanda kanıt temelli öğrenme üzerine yapılan 
çalışmaları metodolojik unsurlar açısından incelemek ve bu çalışmaların nasıl bir eğilimde 
olduğunun ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla aşağıda verilen araştırma sorularına cevap 
aranmıştır.   

 Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının amaçları nelerdir? 
 Bu amaçlara ulaşmak için hangi yöntemler kullanılmıştır? 
 Bu çalışmalarda hangi örneklem/ çalışma grupları tercih edilmiştir? 
 Çalışmalarda hangi veri toplama araçlarından faydalanılmıştır? 
 Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar nelerdir? 

 
YÖNTEM 
 
Türkiye’de son yıllarda kanıt temelli öğrenme çalışmalarını incelemek amacıyla yürütülen bu 
çalışma sistematik derleme deseni ile tasarlanmıştır. Sistematik derleme, bir konu ya da 
sorunu çözebilmek için, o alanda yapılmış olan araştırmaların kapsamlı ve detaylı bir şekilde 
taranıp, bir takım dâhil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda araştırmaların belirlenmesi 
ve derlemeye dahil edilen araştırmaların bulgularının sentezlenmesidir (Montori vd., 2003; 
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Burns ve Grove, 2007; Uman, 2011; Higgins ve Green, 2011; Karaçam, 2013; Berrogo vd., 
2015).  
Araştırmaya öncelikle literatür taraması ile başlamıştır. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarına 
ulaşabilmek için Google Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, Dergipark, Web 
of Science, EBSCOhost-ERIC, ELSEVIER Scopus, ProQuest, SAGE, SpringerLink ve 
Taylor & Francis gibi veri tabanlarından faydalanılmıştır. Bu veri tabanlarında “kanıt temelli 
öğrenme”, “kanıt kullanma”, “kanıt” gibi anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmıştır. 
Sistematik derlemenin dâhil etme kriterleri; Türkiye’de 2018- 2022 yılları arasında yapılmış 
olmaları, eğitim bilimleri çalışmaları olmaları ve tam metinlerinin olması şeklinde 
belirlenmiştir. Bu kriterler dışındaki çalışmalar araştırmaya dâhil edilmemiştir.  
Önceden belirlenen kriterler doğrultusunda ulaşılan çalışmalar A1…A23 şeklinde kodlanmış 
ve yıl, tür, örneklem, amaç, sonuç gibi özellikler bakımından ayrılmıştır. Çalışmaların 
kodlandığı veri toplama aracı formuna aşağıdaki tabloda (Tab.1) yer verilmiştir.  
 
Tablo 1. Veri toplama aracı olarak tasarlanan form 
Araştırmanın;         

Kodu Türü Yılı Adı Amacı Yöntemi Örneklemi Veri toplama 
aracı Sonuçları  

A1 Makale 2018 … … … … … … 
A2 Tez 

(Yl) 
… … … … … … … 

… … … … … … … … …

A23 Tez 
(Dr) 

2022 … … … … … … 

 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik 
analizi, sözel veya yazılı materyallerin anlam bakımından değerlendirilerek 
sınıflandırılmasına ve çıkarım yapılmasına olanak sağlayan bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve 
Aslan, 2001, s. 22). Tarama sonucunda elde edilen çalışmalar; yöntem, çalışma grubu/ 
örneklem, veri toplama araçları, amaç ve sonuçları bakımından incelenmiştir. Araştırmanın 

amaçları doğrultusunda her bir araştırma sorusu tema ve alt temalara ayrılarak frekans sayıları 
belirlenmiş ve son olarak tablo haline getirilmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular 
sentezlenmiştir. 
Kriterlere uygun olarak yapılmış olan tarama sonucunda Türkiye’de 2018-2022 yılları 
arasında kanıt temelli öğrenme çalışmalarının sayısının 10 tez ve 13 makale olmak üzere 23 
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların yıllara ve türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda 
(tab.2) yer almaktadır. 
 
Tablo 2. Araştırmaların tür ve yıllara göre dağılımı 
 

Araştırmanın Türü Yıl  
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Çalışmalar yıllarına ve türlerine göre ayrılmıştır. 2019 yılında en fazla çalışmaya ulaşılırken 
2021 yılında en az çalışmaya rastlanmıştır. 2022 yılında ise ağustos ayına kadar yapılmış olan 
çalışmalar yer almaktadır. Çalışmalar kaynakça bölümünde kodlarıyla birlikte verilmiştir. 
Araştırmada tarama 3 farklı araştırmacı tarafından yapılmış ve elde edilen tarama sonuçları 
değerlendirilmiştir. Dâhil etme ve dışlama yine 3 farklı araştırmacının ortak görüşü 
doğrultusunda belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın güvenirliği açısından bulgular kısmında 
çalışmalardan doğrudan altınlılara yer verilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
Bu bölümde kanıt temelli öğrenme çalışmalarında genel olarak belirlenen amaçlar, bu 
amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemler, tercih edilen örneklem grupları, kullanılan veri 
toplama araçları ve elde edilen sonuçlara yönelik bulgulara yer verilmiştir. 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının amaçları 
 
Tablo 3. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının amaçları 
Amaç Araştırma Kodu f 
Kanıt temelli öğrenmeye ilişkin 
öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 
belirlenmesi 

A3, A5, A6, A7, A10, A14, A16, 
A21, A23 

    9 

Kanıt temelli öğrenme sürecinin 
öğrencilerin beceri, tutum ve düşünce 
yapısına etkisinin incelenmesi A1, A8, A18, A22 

4 

Kanıt temelli öğrenmenin öğrenme 
sürecine etkisinin belirlenmesi A12, A15, A19 3 

Ders kitaplarında kanıt temelli 
öğrenme yaklaşımına yer verilme 
durumunun belirlenmesi A2, A9, A17 

3 

Kanıt temelli öğrenme etkinliklerinin 
ve ürünlerin niteliğinin belirlenmesi A7, A20 2 

Kanıt temelli öğrenmenin nasıl 
yapıldığı üzerine yapılan 
araştırmaların incelemesi A11 

1 

Tarihsel kanıt analizi tekniğinin 
öğrencilerin akademik başarısına 
etkisinin belirlenmesi A4 

1 

Kanıt temelli öğrenmede çocuk 
kitaplarının yerinin belirlenmesi A13 1 

 
Tablo 3 incelendiğinde kanıt temelli öğrenme çalışmalarının birçoğu bu öğrenme yaklaşımına 
ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlenmeyi amaçlamaktadır. Kanıt temelli öğrenme 
sürecinin öğrencilerin beceri, tutum ve düşünce yapısına etkisi ve bu öğrenme yaklaşımının 

2018 2019 2020 2021 2022 

Makale A1, A2, A3, 
A4 A5, A6, A7 A8, A9 A10, A11, 

A12 
A13 

Tez 
Yüksek 
Lisans A14, A15 A16, A17, 

A18, A19 
A20, A21, 
A22   

Doktora     A23 
Toplam 6 7 5 3 2 
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öğrenme sürecine etkisi çalışmaların amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca birkaç çalışma 
ders kitaplarında kanıt temelli öğrenme yaklaşımına yer verilme durumunu belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Aşağıda bu çalışmaların amaçları ile ilgili doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  
 
 A3; “…çalışma, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin kanıt temelli öğrenme ile 
işlenmesine ilişkin olarak öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.” (Sağlam 
ve Bilgiç, 2018). 
 
 A17; “Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim Tarih ders kitaplarının kanıt temelli 
öğrenme yaklaşımına ne kadar sahip olduğunu ortaya koymaktır. Bu çerçevede MEB onaylı 
ortaöğretim Tarih ders kitaplarından seçilen beş ders kitabı incelenmiştir.” (Kibar, 2019). 
 

A18; “6. sınıf sosyal bilgiler dersi “Kültür ve Miras” ünitesi örneğinde kanıtların 
kullanılmasının, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına olan etkileri ve 
öğretmen görüşleri nelerdir?” (Şener, 2019). 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının yöntemleri 
 
Tablo 4. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının yöntemleri 
Araştırma yöntemi Araştırma kodu f 
Nitel Eylem araştırması A3, A5, A7, A8, A12, A14, A15, A19, 

A20, A23 
10 

Durum çalışması A9, A13, A17, A22 4 
Olgubilim 
(fenomenoloji) 

A1, A6, A10, A16 4 

Doküman 
incelemesi 

A2, A11 2 

Belirtilmemiş A21 1 
Nicel Deneysel desen A4 1 
Karma  Yarı deneysel desen A18 1 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında belirlenen amaçlara ulaşmak için kullanılan araştırma 
yöntemleri nitel, nicel ve karma olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. Çalışmaların genelinde 
nitel araştırma yöntemleri tercih edilirken, nitel araştırma çalışmaları içerisinde ise eylem 
araştırmasının daha çok tercih edildiği görülmektedir. Nitel araştırmalar içerinde yine durum 
çalışması ve olgubilim(fenomenoloji) deseni araştırmacılar tarafından en çok tercih edilen 
ikinci araştırma desenidir. İki çalışmada doküman incelemesi tercih edilirken, bir çalışmada 
ise araştırmanın deseni belirtilmemiştir.  
Nicel ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı birer çalışma bulunmaktadır. Nicel 
araştırma yönteminde yarı deneysel desen kullanılırken, karma yöntemin nicel boyutunda yarı 
deneysel desen kullanılmış, nitel boyutu ise belirtilmemiştir. Çalışmaların yöntemlerine ilişkin 
doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir. 
 
 A2; “İlköğretim 4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler kitaplarında kanıt temelli öğretime yer 
verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir.” (Çelikkaya, 2018). 
 

A4; “Bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.” 
(Kızıl, 2018). 
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A10; “Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseninde 
yürütülmüştür.” (Öner ve Kınacı, 2021). 

 
A20; “Kanıt temelli öğrenme merkezinde hazırlanan araştırma, nitel araştırma 

yöntemlerinden eylem araştırma desenine göre şekillendirilmiştir.”  (Başpınar, 2021). 
 
 A21; “Bu amaç kapsamında konuyla ilgili ayrıntılı inceleme yapabilme adına temel 
nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır.” (Kurt, 2021). 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmaların örneklem/çalışma grupları 
 
Tablo 5. Kanıt temelli öğrenme çalışmaların örneklem/çalışma grupları 
Örneklem/ Çalışma grubu Araştırma kodu ve (N) f 

İlkokul 
A3(17), A7(34), A12(39), A13(28), 
A15(17), A20(25), A23(39) 

7 

Ortaokul 
A4(32), A5(12), A16(16), A18(40), 
A19(32), A22(33) 

6 

Öğretmen A5(12), A14(12), A18(17), A21(12) 4 
Öğretmen adayı A1(18), A6(34), A10(20) 3 
Ders kitabı A2(4), A9(belirtilmemiş), A17(5) 3 
Ortaöğretim A8(10), A14(12) 2 
Akademisyen A17(7) 1 
Makale, tez vb. A11(belirtilmemiş) 1 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında araştırmacıların en çok ilkokul ve ortaokul öğrencileri 
ile çalışmalarını yürüttükleri görülmektedir. Yine ortaokul öğrencileri, öğretmenler, öğretmen 
adayları ve akademisyenler çalışma gruplarını oluştururken ders kitabı, makale ve tez gibi 
dokümanlar da tercih edilmiştir. Ayrıca birden fazla örneklem ile yürütülen çalışmalar da (A5, 
A14, A17, A18) yer almaktadır.  
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının örnekleminde yer alan kişi sayısı incelendiğinde en az 7 
kişi (A17), en fazla ise 40 kişi (A18) olduğu görülmektedir. Örneklem/çalışma gruplarına 
ilişkin doğrudan alıntılar aşağıdaki gibidir; 
 

A14; “Niceliksel olarak ifade edilecek olunursa; toplamda 24 kişi olmak üzere, 12 
öğretmen ve 12 öğrenci ile görüşülmüştür.” (Yetiş, 2018). 

 
A21; “Araştırmada çalışma grubunu oluşturan katılımcılar 2019- 2020 eğitim- öğretim 

yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesinde 12 ayrı lisede görev yapan 12 tarih öğretmeninden 
oluşmaktadır.”  (Kurt, 2021). 

 
A22; “Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

Sinop il merkezinde öğrenim gören 19 kız, 14 erkek olmak üzere toplam 33 ortaokul 8. sınıf 
öğrencisi oluşturmaktadır.” (Şahin, 2021). 
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Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında kullanılan veri toplama araçları 
 

Tablo 6. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında kullanılan veri toplama araçları 
Veri toplama aracı Araştırma Kodu f 
Görüşme A1, A5, A6, A10, A14, A15, 

A16, A18, A19, A20, A21, A23 12 

Doküman  A2, A6, A8, A9, A11, A17, A18, A20, A22 9 
Çalışma/Etkinlik kâğıtları A3, A7, A12, A13, A15, A19, A20, A22 8 
Öğretmen/öğrenci günlükleri A7, A12, A13, A15, A19, A20, A23 7 
Fotoğraf/video/ses kaydı A7, A14, A19, A22, A23 5 
Gözlem A8, A12, A15, A22 4 
Anket A16, A17, A20, A23 4 
Tutum ölçeği A18 1 
Başarı testi A4 1 
Öz değerlendirme formu A18 1 
2N formu A19 1 
 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde çeşitli 
veri toplama araçlarının tercih edildiği görülmektedir. Çalışmaların çoğunda nitel araştırma 
yöntemlerinde sıklıkla tercih edilen görüşmenin veri toplama aracı olarak yer aldığı 
görülmektedir. Veri toplama aracı olarak görüşme tercih edilen araştırmalarda yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ve odak grup görüşme tekniği kullanılmıştır. İkinci olarak en 
fazla veri toplama aracı olarak doküman tercih edilirken, çalışma/etkinlik kâğıtları, 
öğretmen/öğrenci günlükleri, fotoğraf/video/ses kaydı, gözlem ve anket araştırmacılar 
tarafından kullanılan veri toplama araçları arasındadır. Araştırmacılar tarafından kullanılan 
dokümanlar arasında ders kitapları, gazete köşe yazıları vb. yer almaktadır. Çalışmalarda 
genel olarak birden fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. Kanıt temelli öğrenme 
çalışmalarında kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin doğrudan alıntılar aşağıda yer 
almaktadır. 
 
 A6; “Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve uygulama 
dokümanlarından elde edilmiştir.” (Seyhan, 2019). 
 

A9; “Araştırmanın durumuna uygun olarak nitel araştırma veri toplama araçlarından 
doküman analizi tercih edilmiştir.” (Koldaş ve Pamuk, 2020). 

 
A16; “Katılımcıların kanıt temelli etkinliklere dayalı öğrenme tecrübelerine ilişkin 

düşünceleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anket soruları aracılığıyla elde edilmiştir.” 
(Çiftarslan, 2019). 

 
A19; “…kanıt temelli öğrenme etkinliklerine ilişkin çalışma kâğıtları, öğretmen ve 

öğrenci günlükleri, öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesi, öğretmen ile yapılan görüşme, 
uygulamanın sürece olan etkisini değerlendirmek için “Ne Öğrendim?” açık uçlu soru formu 
gibi veri toplama araçları kullanılmıştır.” (Bekret, 2019). 

 
A22; “Araştırmanın veri toplama aracı olarak sınıf içi video kamera kayıtları, kanıt 

temelli öğrenme etkinliklerine ait çalışma kâğıtları, öğrenci ürünleri gazete köşe yazıları 
kullanılmıştır.” (Şahin, 2021). 
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Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının sonuçları 
 
Tablo7. Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının sonuçları 
Sonuç Araştırma Kodu f 
Kanıt temelli öğrenmenin beceri, değer ve kavram 
öğretiminde etkili bir yöntem olduğu ve öğrenme sürecine 
katkı sunduğu 

A1, A3, A5, A6, A7, A8, 
A10, A12, A14, A16, 
A18, A21, A22, A23 

14 

Kanıt temelli öğrenme ile işlenen derslere yönelik 
öğrencilerin ve öğretmenlerin olumlu düşünce 
geliştirdikleri 

A3, A15, A19 
3 

Ders kitaplarının kanıt temelli öğrenmeyi tam anlamıyla 
yansıtamadığı ve birinci el kaynak kullanımının az olduğu 

A2, A9, A17 3 

Öğrencilerin kanıt temelli öğrenme etkinliklerinde 
başarılı olduğu 

A7, A20 2 

Türkiye'de yapılan çalışmalar ile İngiltere'de yapılanların 
birbirinden farklı olduğu 

A11 1 

Öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu yönde 
etkisi olduğu 

A4 1 

Resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenme 
yönteminde bir kanıt olarak kullanılabileceği 

A13 1 

 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarının sonuçları incelendiğinde araştırmacıların çoğunun 
benzer sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Çalışma sonuçları kanıt temelli öğrenmenin beceri, 
değer ve kavram öğretiminde etkili bir yöntem olduğunu ve öğrenme sürecine katkı 
sağladığını göstermektedir. Öğretmen ve öğrencilerin ise dersin kanıt temelli öğrenme ile 
işlenmesine yönelik olumlu görüşler bildirdikleri belirtilmiştir. Bir diğer üzerinde durulması 
gereken sonuç ise ders kitaplarının kanıt temelli öğrenmeyi tam anlamıyla yansıtamadığı ve 
birinci el kaynak kullanımının az olmasıdır. Bunun dışında bu öğrenme modelinin 
öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde olumlu etkisi bir çalışma tarafından ortaya 
koyulmuştur. Aşağıda çalışmaların sonuçlarına ilişkin doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 
 

A1; “Bu çalışmanın bulguları kanıt temelli öğrenmenin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 
Programında belirtilen beceri, değer ve kavram öğretiminde etkili bir yöntem olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir.” (Bozkurt, 2018). 

 
A3; “Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamına yakınının 

sosyal bilgiler dersinin kanıt temelli olarak işlenmesini beğendikleri, çok azının kanıt temelli 
öğrenmeye karşı olduğu bulunmuştur.” (Sağlam ve Bilgiç, 2018). 

 
A4; “Araştırma neticesinde tarihsel kanıt analizi etkinliklerini kullanmanın 

öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu yönde, önemli bir etkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.” (Kızıl, 2018). 

 
A7; “Ayrıca öğrencilerin Storyline yaklaşımı ile bütünleştirilmiş kanıt temelli öğretim 

sürecine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir.” (Şekerci ve Kabapınar, 2019). 
 
A17; “Kanıt temelli öğrenme öğretim programlarına yansısa da ders kitaplarına tam 

anlamıyla henüz yansıyamamıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde Tarih ders kitaplarında I. 
el kanıt kullanımının daha az olduğu, kullanılan kanıtların çoğunun ikinci el olduğu 
gözlemlenmiştir.” (Kibar, 2019). 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Bu araştırma son yıllarda Türkiye’de kanıt temelli öğrenme çalışmalarını incelemek amacıyla 
yürütülmüştür. Yapılan tarama sonucunda, 2018- 2022 yılları arasında kanıt temelli öğrenme 
konusunda 13 makale ve 10 tez olmak üzere toplam 23 çalışmaya rastlanırken, bildiriye 
rastlanmamıştır. Kanıt temelli öğrenme konusu her yıl çeşitli araştırmacılar tarafından ele 
alınmıştır ve gelecekte de yapılan çalışmalarda konu olmaya devam edileceği 
düşünülmektedir. 
Çalışmaların genel olarak amacı, kanıt temelli öğrenmeye ilişkin öğretmen ve öğrencilerin 
görüşlerini incelemeye, kanıt temelli öğrenme sürecinin öğrencilerin beceri, tutum ve düşünce 
yapısını ve öğrenme sürecine etkisini belirlemeye yöneliktir. Birkaç çalışma kanıt temelli 
öğrenmenin ders kitaplarına yansımasını araştırmayı hedeflerken bir çalışma ise öğrencilerin 
akademik başarısı üzerinde durmuştur. Eğitim bilimleri alanındaki çalışmaların kanıta dayalı 
olması öğrencilerin öğrenme düzeylerinin artacağı, öğrenme sürecinin olumlu etkileneceği ve 
daha kaliteli bir eğitim yapılacağı, öğrenmelerin daha anlamlı ve kalıcı olacağı pek çok 
çalışmada kanıtlanmış olsa da (Doğan, 2007; Işık, 2008; Efendioğlu ve Yalpar, 2009) daha 
sonra yapılan bu çalışmaların amaçlarının da aynı çerçevede yoğunlaşmış olması 
düşündürücüdür. 
Çalışmaların çoğunda yöntem olarak nitel araştırma yöntemleri tercih edilirken, nicel ve 
karma çalışmaların sayısı oldukça azdır. Nitel araştırmaların birçoğu ise eylem araştırmasına 
göre desenlenmiştir. Eylem araştırması dışında olgubilim(fenomenoloji) ve durum çalışması 
desenleri kullanılmıştır. Çalışmaların yöntemlerinin belli yöntemlerde yoğunlaştığı 
görülmektedir.  
Çalışmalarında kullanılan veri toplama araçları çeşitlilik göstermekle birlikte en çok tercih 
edilen veri toplama araçları görüşme, doküman, çalışma/etkinlik kağıtları ve 
öğretmen/öğrenci günlükleridir. Bu durum nitel araştırma yöntemlerinin çok fazla tercih 
edilmesiyle açıklanabilir. Yıldırım ve Şimşek (2008) nitel araştırmaları, “gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma” olarak tanımlamaktadır. Yine çalışmalarda dokümanların veri toplama aracı olarak 
tercih edilmesi kanıt temelli öğrenme yaklaşımıyla ilişkilidir. Çalışmaların veri toplama 
araçlarındaki çeşitlilik, eylem araştırması modelinin ağırlıklı olarak tercih edilmesiyle 
açıklanabilir. Eylem araştırmaları bir konunun neden o şekilde yapıldığını anlamaktan ziyade 
nasıl daha iyi yapılabileceğine yönelik önerilerin geliştirilip değerlendirildiği aktif katılımı 
gerektiren araştırma yaklaşımlarından biridir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu durum da birden 
fazla veri toplama aracına ihtiyaç doğurabilir. 
Kanıt temelli öğrenme çalışmalarında en çok tercih edilen örneklem/ çalışma grubu ilkokul ve 
ortaokul öğrencileridir. Bu durum yine eylem araştırmalarının çoğunlukta olmasıyla 
açıklanabilir. Eylem araştırması, eylemlerin ve öğretimin niteliğini anlamak veya geliştirmek 
için gerçek bir sınıf veya okul ortamında çalışma süreci olarak tanımlanabilir (Johnson ve 
Christensen, 2014). Araştırmacıların öğretmen adayı gibi kolay ulaşılabilir bir örneklemden 
ziyade çoğunlukla sahaya inip öğrencilerle çalıştıkları görülmektedir.  
Son olarak çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde kanıt temelli öğrenmenin beceri, değer 
ve kavram öğretiminde etkili bir yöntem olduğu ve öğrenme sürecine katkı sunduğu, kanıt 
temelli öğrenme ile işlenen derslere yönelik öğrencilerin olumlu düşünce geliştirdikleri, ders 
kitaplarının kanıt temelli öğrenmeyi tam anlamıyla yansıtamadığı ve birinci el kaynak 
kullanımının ise az olduğu belirtilmiştir. Çalışmaların amaçlarının benzerlik göstermesi 
sonuçlara da yansımıştır. Çoğu çalışma sonucunda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre şu öneriler üzerinde durulabilir; 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 425 Sofia, Bulgaria



 
 Kanıt temelli öğrenmenin öğrenme sürecinde etkili olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı 

ve öğrencilerin bu öğrenme yöntemine ilgi duyduğu yapılan çalışmalarda yeterince 
kanıtlanmıştır. Gelecekte kanıt temelli öğrenme üzerine yapılacak olan çalışmaların bu 
amaçlara yoğunlaşmamasının tekrara düşmemek adına yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

 Çalışmaların nitel araştırma yöntemlerine yoğunlaştığı görülmektedir. Gelecekte kanıt 
temelli öğrenmeyle ilgili yapılacak olan çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşmak için 
nicel ve karma araştırma yöntemlerine daha fazla yer verilmelidir. 

 Ders kitaplarında yapılan incelemelerde kanıt temelli öğrenmenin kitaplara tam 
anlamıyla yansıtamadığı ve birinci el kaynak kullanımının ise az olduğu belirtilmişti. 
Ders kitaplarının kanıt temelli öğrenmeyi daha fazla yansıtması ve birinci el kanıt 
kullanımının artırılması sağlanmalıdır. 
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Özet 

Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan önemli bir konudur. Hızlı 
nüfus artışının bir sonucu olarak yenilenemeyen kaynakların aşırı tüketilmesi çevre 
sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum ise sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir bir çevre 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Nüfusun giderek artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi 
ve kirlenmesi, teknolojinin gelişmesi ile birlikte çevresel atıkların artması çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmektedir. Bu durum hızla artan çevre sorunlarının çözümüne yönelik 
çalışmaların etkili bir biçimde uygulanması gerektiğini göstermektedir. Çevre sorunları 
karşısında durabilmenin ilk yolu çevreye duyarlı eğitimli bireyler yetiştirmektir. Bu nitelikte 
bireyler yetiştirmede öğretmen adaylarının çevre eğitimi bilgisi ve ekolojik duyarlılığa algıları 
oldukça önemlidir. Bu nedenle gelecek nesli yetiştirecek olan öğretmen adaylarının 
sürdürülebilir ekolojik duyarlılık kavramı ile ilgili görüşlerinin nasıl algılandığı önemli 
görülmektedir. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sürdürülebilir ekolojik duyarlılık 
hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik 
desen ile yürütülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden 
biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Çalışma grubu, Elazığ Fırat Üniversitesi fen 
bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 16 öğretmen adayından 
oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde 
edilmiştir. Araştırma sürecinde toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenerek nitel veri 
analiz programı ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların sürdürülebilir bir gelecek 
için kaynak ve enerji kullanımına olabildiğince dikkat etmeye çalıştıkları ve doğayı korumaya 
özen gösterdikleri söylenebilir. Bu nedenle öğrenciler tarafından ekosistemi iyileştirmeye 
yönelik projelerin, çalışmaların ve organizasyonların yapılması, bunların desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekolojik duyarlılık, Çevre sorunları. 
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Abstract 

The concept of sustainability is an important issue that has been frequently emphasized in 
recent years. As a result of rapid population growth, excessive consumption of non-renewable 
resources causes environmental problems. This situation reveals the need for a sustainable 
future and a sustainable environment. Increasing population, rapid depletion and pollution of 
natural resources, and the increase in environmental wastes with the development of 
technology bring environmental problems. This shows that efforts to solve rapidly increasing 
environmental problems should be implemented effectively. The first way to stand against 
environmental problems is to raise educated individuals who are sensitive to the environment. 
In raising individuals with this quality, pre-service teachers' knowledge of environmental 
education and their perceptions of ecological sensitivity are very important. For this reason, it 
is important to see how the views of teacher candidates who will raise the next generation 
about the concept of sustainable ecological sensitivity are perceived. The aim of the research 
is to determine the views of teacher candidates about sustainable ecological sensitivity. The 
research is carried out with a phenomenological design, one of the qualitative research 
designs. The study group of the research was determined by criterion sampling, which is one 
of the purposive sampling methods. The study group consists of 16 pre-service teachers 
studying at the science, social studies and classroom teaching department of Elazig Fırat 
University. Research data were obtained through a semi-structured interview form. The data 
collected during the research process were analyzed with content analysis and evaluated with 
a qualitative data analysis program. As a result, it can be said that the participants try to pay 
attention to the use of resources and energy as much as possible for a sustainable future and 
they take care to protect nature. For this reason, projects, studies and organizations aimed at 
improving the ecosystem can be made, supported and disseminated by students. 

Keywords: Sustainability, Ecological sensitivity, Environmental problems. 

 

GİRİŞ 

İnsan kaynaklı sorunların ekosistemde, meydana getirdiği olumsuz değişiklikler sonucunda, 
yerkürenin “atmosfer, su ve karasal” ekosistemlerinde, onarılması neredeyse imkânsız 
olabilecek kirlenmeler ve bozulmalar ortaya çıkmıştır (Garipağaoğlu, 2020, s. 5). Beşerî 
faaliyetler sonucu gezegenimizde yaşanan felaketler giderek artmaktadır. İnsan nüfusunun 
artması ve buna bağlı olarak artan tüketim sorunu; iklimler, su kaynakları, arazi örtüsü ve 
ekosistemin işleyiş sürecinde önemli sorunlara yol açmakta ve bu sorunlar da insan sağlığını 
ve toplum refahını etkileyen önemli sonuçlar doğurmaktadır (WWF, 2020, s. 14). Nüfus ve 
şehirleşmeye bağlı olarak üretim ve tüketim faaliyetlerinin giderek artması, insanlığın, doğal 
çevre ve yenilenemeyen kaynaklar üzerindeki baskısını da arttırmaktadır. İklim değişikliği, 
çevre kirliliği, kuraklık, çölleşme ve sel baskınları gibi çevre problemleri, insan yaşamını ve 
toplumların kalkınma sürecini derinden etkilemektedir. Kısacası önlem alınmadığı sürece 
dünyanın yaşanılabilir bir yer olması söz konusu değildir (ced.csb.gov.tr, 2021). 
Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan önemli bir konudur. Hızlı 
nüfus artışının bir sonucu olarak yenilenemeyen kaynakların aşırı tüketilmesi çevre 
sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum ise sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir bir çevre 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Günümüz dünyasında, tehdit boyutu giderek artan çevre sorunlarına yönelik sürdürülebilir 
çözümler bulmak gerekmektedir; çünkü tüm dünyayı tehdit eden ve önemli ölçüde etkileyen 
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çevre sorunları "yaşanabilir çevreler oluşturma"yı bir gereklilik haline getirmiştir (Kiper vd., 
2017, s. 116). Türkiye Çevre Durum Raporu’nda 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma 
Planında; “Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” kapsamında çevrenin korunması ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi politikalara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra planda, 
çevre ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, iklim ve çevre dostu 
uygulamaların gerçekleştirilmesi, bütün toplumun çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması 
temel amaçlar arasında yer almaktadır (ced.csb.gov.tr, 2021). Bu ve bunun gibi birçok çevreci 
politikaların desteklenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde en önemli görev, çevre ile ilişki 
içinde ve doğal çevrenin varlığına muhtaç olan bütün insanlara düşmektedir. Bir birey olarak 
çevresel bilinç, farkındalık, duyarlılık oldukça önemlidir; ancak küresel boyutta yaşanan 
çevresel sorunlar için küresel boyutta bir mücadele gerekmektedir. Bunun yolu ise öncelikle 
bireysel, sonra toplumsal çevre bilinci, farkındalığı ve duyarlılığının yanında sorumlu çevresel 
davranışlardan geçmektedir (Durmuş ve Kınacı, 2021, s. 71). Sürdürülebilir ekolojik 
duyarlılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çevre politikaları 
oluşturulmasının yanı sıra Kalkınma Planlarında da doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 
tasarruflu ve etkin kullanımının sağlanması, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılmasına 
yönelik politikalar belirlenmiştir (Onuncu Kalkınma Planı, 2013; On Birinci Kalkınma Planı, 
2018). 

Çevre ile ilgili ortaya çıkan her yeni sorun, birey ve toplumları daha fazla etkilemektedir; 
çünkü genellikle çevre sorunlarının temelinde çevreye karşı yapılan sorumsuz davranışların 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çevre eğitiminin en önemli amacı sorumlu çevresel 
davranışlar sergileyen duyarlı bireylerin yetiştirilmesi olmalıdır. Bu amaçla bireylerin çevre 
ve çevresel sorunlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Aydın ve 
Kaya, 2011, s. 231). Bu yönüyle değerlendirildiğinde çevresel sorunlar, çevre eğitimi ve çevre 
duyarlılığı arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülebilmektedir. Çevre sorunlarının 
çözümünde, bireyin çevreye karşı duyarlılığının ve aldığı çevre eğitiminin yeterliliği oldukça 
önemlidir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003, s. 191). Bu nedenle çevre ve sürdürülebilirlik, eğitim 
ve öğretim süreçlerinin her kademesinde farklı seviyelerde ele alınmalıdır. Milli Eğitim 
Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim programlarında gerçekleştirilen güncellemeler sonucu 
çevre duyarlılığı ve bilincin artırılmasına yönelik konular daha etkili ve uygulamalı olarak 
öğrencilere aktarılmalıdır. Bütün öğretim kademelerinde öğrencilerin çevre, biyolojik 
çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması konusunda “çevre okuryazarı” olarak yetişmeleri 
sağlanmalı, bunun için eğitim teknolojilerinden yararlanılmalıdır (On Birinci Kalkınma Planı, 
2018).  

İnsanların, çevreye yönelik yaptığı bilinçsiz davranışların sonucunda, yaşadıkları çevrede bazı 
değişiklikler olmaktadır. İnsan kaynaklı bu değişiklikler, bilgi eksikliği ve hatalı bazı 
davranışlardan kaynaklanmakta ve çevre üzerinde sorunlara ve ileri derecede tahribata neden 
olmaktadır. Bu tahribatın önlenmesi ve giderilmesi bireylerin çevreyle ilgili sorumluluk 
duygusu ve duyarlılığına bağlıdır. Bu sorumluluk ve duyarlılık ise sadece çevre eğitimi 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bireyde çevresel sorumluluk ve duyarlılığın gelişebilmesi 
için, sürdürülebilir çevresel davranışların ortaya çıkarılması amaçlanmalı ve verilen eğitimin 
kalıcılığı sağlanmalıdır (Çabuk, 2019, s. 12-13). Bu nedenle bireyde öncelikli olarak 
sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynaklar hakkında farkındalığı arttırıcı iletişim faaliyetleri 
geliştirilmelidir. Kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla farkındalık 
çalışmaları yürütülmelidir. Çevreye ve canlıların yaşam hakkında daha duyarlı nesillerin 
yetiştirilmesi için yaşam boyu öğrenme perspektifi doğrultusunda çevre duyarlılığı ve bilinci 
artırılmalıdır. Bunun için örgün ve yaygın eğitimde farkındalık artırımı ve bilgi paylaşımı 
sağlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme ön plana çıkarılmalı, proje tabanlı öğrenme 
yaygınlaştırılmalı, kurumların kendi konuları ve sektörlerine ilişkin eğitimlerini etkin olarak 
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gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin problem çözme 
becerisi/yetkinliğini artıracak eğitim araçları kurgulanmalıdır (On Birinci Kalkınma Planı, 
2018). 

Kısacası nüfusun giderek artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte çevresel atıkların artması çevre sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. Bu durum hızla artan çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların etkili 
bir biçimde uygulanması gerektiğini göstermektedir. Çevre sorunları karşısında durabilmenin 
ilk yolu çevreye duyarlı eğitimli bireylerin yetiştirilmesidir. Bu nitelikte bireyler yetiştirmede 
öğretmen adaylarının çevre eğitimi bilgisi ve ekolojik duyarlılığa algıları oldukça önemlidir. 
Bu nedenle gelecek nesli yetiştirecek olan öğretmen adaylarının sürdürülebilir ekolojik 
duyarlılık kavramı ile ilgili görüşlerinin nasıl algılandığı önemli görülmektedir.  

Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde; eğitim alanında yapılan çalışmaların çevre 
okuryazarlığı, sürdürülebilirlik, çevresel duyarlılık, çevre eğitimi ve çevreye yönelik tutum, 
davranış ve farkındalıkların incelenmesi gibi konuları içerdiği ve katılımcı olarak genellikle 
üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin ve ortaokul öğrencilerinin (Akgül ve Aydoğdu, 2020; 
Güler, 2010; Gürbüz vd., 2013; Karaman vd., 2017; Kavaz ve Öztoprak, 2019; Kaya vd., 
2011; Kiracı, 2009; Tatar, 2021; Teksöz vd., 2010) tercih edildiği görülmektedir. 
Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 4.sınıf öğretmen 
adaylarının sürdürülebilir ekolojik duyarlılık hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. 
Araştırma, sürdürülebilirliğin çevresel boyutundan hareketle öğretmen adaylarının 
sürdürülebilir ekolojik duyarlılık kavramına yönelik görüşlerini ortaya çıkarabilmek amacıyla 
yapılmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının sürdürülebilir ekolojik duyarlılık hakkındaki görüşlerinin 
belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan 
fenomenolojik desen ile yürütülmüştür. Fenomenolojik desen bireyler tarafından 
deneyimlenen bir olgunun ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır (Creswell, 
2013/2020, s. 85). Fenomenoloji: Katılımcıların bir olayı, kavramı veya fenomeni nasıl 
deneyimlediklerini ve anlamlandırdıklarını anlamak için tasarlanmış bir tür nitel araştırma 
(Ary vd., 2010, s. 647). 

Çalışma Grubu 

2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Elazığ Fırat Üniversitesi fen bilgisi, sınıf ve 
sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve çevre eğitimi dersini almış olan 4. 
sınıf 16 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubu oluşturmaktadır. 
 
Çalışma grubu amaçsal örnekleme kapsamında yer alan ölçüt örnekleme ile belirlenmiş ve 
çevre eğitimi dersini alan sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinden 
gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiştir. Amaçlı örnekleme, çalışılan soruları aydınlatacak 
bilgi açısından zengin vakaların seçilmesine odaklanmaktadır (Patton, 2015, s. 401). Ölçüt 
örnekleme ise belirli bir popülasyonun bazı özel kriterleri karşılayan tüm üyelerinin seçildiği 
bir nitelikli örnekleme stratejisidir (Teddlie ve Tashakkori, 2009, s. 285). Fenomenoloji de, 
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katılımcıların önceden belirlenen kriterleri karşılayan ölçüt örneklemesini kullanmaktadır. En 
belirgin ölçüt, katılımcının incelenen olguyla ilgili deneyimidir (Moser ve Korstjens, 2018, s. 
11).  

Veri Toplama Aracı 

Fenomenoloji araştırmalarında veri toplama aracı olarak genellikle görüşme tekniği 
kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2019, s. 161). Görüşme tekniğinin kullanıldığı bu 
çalışmada verilere yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılmıştır.  

Araştırmanın yarı yapılandırılmış görüşme formunu oluşturmak amacıyla gerekli literatür 
taraması yapılarak form hazırlanmıştır. Bu form Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev 
yapan iki öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek hazır hale 
getirilmiştir. Araştırma için belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla araştırmacılar 
tarafından hazırlanan ve 4 sorudan oluşan görüşme formu veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. Görüşmeler yapılmadan önce katılımcılara araştırma soruları ile ilgili gerekli 
bilgiler verilmiş ve görüşmeler yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem; 
kodlama, kategorileştirme, karşılaştırma ve sonuç çıkarmayı içermektedir. En basit ifadeyle 
içerik analizi, belgelerdeki kavramları, kelimeleri veya oluşumları saymayı ve bunları tablo 
halinde raporlamayı içerir (Anderson ve Arsenault, 2005, s. 109; Cohen, Manion ve Morrison, 
2018/2021, s. 675).  

Araştırma verilerinin değerlendirilebilmesi için nitel veri analiz programından 
yararlanılmıştır. Analiz yapılırken görüşme formundaki sorular temel alınarak kodlamalar 
yapılmış ve bu kodlar kendi arasında tutarlı bir şekilde bir araya getirilerek kategoriler 
oluşturulmuştur. Kodlamalar, kategorileştirme ve temaların değerlendirilmesinin ardından 
modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modeller yorumlanmış ve katılımcı görüşleriyle 
desteklenmiştir. 
 
Araştırmada toplanan verilerin detaylı bir şekilde raporlaştırılması ve araştırmacıların 
sonuçlara nasıl ulaştığını detaylı bir şekilde açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin 
sağlanması açısından önemli görülen bir ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 270). 
Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla veri analiz sürecine yani temalara nasıl ulaşıldığı 
açıklanarak kategorilere ve bu kategorilere yönelik katılımcı görüşlerine bulgular kısmında 
yer verilmiştir. Kategorilere yönelik katılımcı görüşleri, tırnak içerisinde italik olarak başında 
K.1. (Katılımcı 1) şeklinde ifadelerle belirtilmiştir.  
 
Araştırmada güvenirliği sağlamak için, araştırma uzman ve araştırmacılar tarafından 
değerlendirilerek kodlamalar yapılmış ve daha sonra bu kodlamalar karşılaştırılarak görüş 
birliği/görüş ayrılığı sayıları tespit edilmiş ve araştırmanın güvenirliği hesaplanmıştır. 
Araştırmanın güvenirliği “güvenirlik  = görüş birliği sayısı/toplam görüş birliği+görüş 
ayrılığı sayısı” formülüne göre hesaplanarak araştırmacılar arası uyum 0.87 olarak 
belirlenmiştir (Miles ve Huberman, 1994/2019, s. 64).  

Erlandson vd., (1993), Flick, (2009) ve Ary vd., (2010) nitel araştırmalarda geçerliliği ve 
güvenirliği sağlamak için “inanılırlık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirlik” gibi bazı 
ölçütlerin dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedirler. Kısacası, inanılırlığı sağlamak 
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amacıyla uzman incelemesi, aktarılabilirliği sağlamak için ayrıntılı betimleme ve amaçlı 
örnekleme stratejisi, tutarlılığı sağlamak için tutarlılık incelemesi ve teyit edilebilirliği 
sağlamak amacıyla ise bir uzman tarafından teyit incelemesi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 
2018). 

 

BULGU ve YORUM 

Araştırmada elde edilen veriler çözümlenmiş ve modeller haline getirilmiştir. Öğretmen 
adaylarının sürdürülebilir ekolojik duyarlılık kavramı ile ilgili görüşleri incelenerek 
“sürdürülebilirlik”, “sürdürülebilir ekolojik duyarlılık”, “çevre eğitiminin rolü” ve 
“sürdürülebilir bir gelecek” adı altında dört tema belirlenmiştir.  

Sürdürülebilirlik Kavramı ile İlgili Bulgular 

Sürdürülebilirlik kavramına yönelik katılımcı görüşleri doğrultusunda belirlenen kategoriler 
sürdürülebilirliğin üç boyutu olan “çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişme”dir. 
Bu tema ve kategorilere şema 1’de yer verilmiştir.  

 

Şema 1 Sürdürülebilirlik 

Şema 1 incelendiğinde sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili en fazla yüklemenin “çevre koruma” 
kategorisine yönelik olduğu görülmektedir. “Ekonomik büyüme ve sosyal gelişme” 
kategorilerine ise daha az yükleme yapıldığı belirlenmiştir. Bu verilere yönelik kategoriler ve 
katılımcı görüşleri; 

Sürdürülebilirlik temasını “çevre koruma” kategorisi ile ilişkilendiren K.2. düşüncesini 
“Sürdürülebilirlik, yaşamımızı devam ettirebilmek için gereksinimlerimizi karşılarken 
doğaya, doğal kaynaklara daha az zarar vermek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakmak şeklinde tanımlanabilir.” cümlesiyle belirtmiştir. K.7. ise “Sürdürülebilirlik biz 
insanların canlılara, çevreye ve gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde ihtiyaçlarımızı 
karşılamamızdır. Bu sayede şimdi ve gelecek arasında önemli bir sürdürme gerçekleşir.” 
cümleleriyle belirtirken sürdürülebilirliğin daha çok çevreyi koruma boyutuna odaklandığı 
görülmektedir. 
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Sürdürülebilirlik temasını “ekonomik büyüme” kategorisi ile ilişkilendiren K.4. düşüncesini 
“Ekosistem üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacak şekilde ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarımızı karşılayabilmektir…” cümlesiyle açıklamaktadır. Benzer şekilde K.5. 
“Ekolojik, sosyal ve ekonomik süreçleri göz önünde bulundurarak kalıcı refahın sağlanması 
için her şeyin bir arada düşünülmesi gerektiğinin bilincinde olan bir kavramdır.” cümlesiyle 
görüş bildirmektedir. K.13. de yine benzer ifadelerle “Sürdürülebilirlik çeşitlilik ve 
üretkenliğin devamının sağlanması anlamına gelir bir diğer deyişle daimi olabilme yeteneğini 
korumak olarak ve tüketim alışkanlıklarını kontrol altına almak ve yapılan her eylemin 
çevresel etkisini en aza indirebilmek amacı ile benimsenen bir yaşam tarzı olarak 
açıklanabilir.” şeklinde sürdürülebilirliğin ekonomik boyutundan hareketle tüketim 
alışkanlıklarının değerlendirilerek kontrol altına alınmasını belirtmektedir. 

Sürdürülebilir Ekolojik Duyarlılık ile İlgili Bulgular 

Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık teması üç kategoriden oluşmaktadır. Bu temaya yönelik 
kategoriler “bilinçli tüketim, geleceğe aktarım ve zararların önlenmesi” olarak belirlenmiştir. 

Bu tema ve kategorilere şema 2’de yer verilmiştir. 

 

Şema 2 Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık 

Şema 2 incelendiğinde sürdürülebilir ekolojik duyarlılık ile ilgili en fazla yüklemenin “bilinçli 
tüketim” ve “geleceğe aktarım” kategorilerine yönelik olduğu görülmektedir. “Zararların 
önlenmesi” kategorisine ise diğer kategorilere göre daha az yükleme yapıldığı söylenebilir. 
Bu verilere yönelik kategoriler ve katılımcı görüşleri; 

Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık temasını “bilinçli tüketim” kategorisi ile ilişkilendiren K.3. 
düşüncesini “Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık kavramını ben; içinde yaşadığımız doğa, çevre 
(canlı olsun cansız olsun) dünya kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması olarak 
algılıyorum...” cümlesiyle belirtmiştir. K.16. ise “Canlılar, çevremiz ve doğamız için gereken 
hassasiyeti göstermektir. Bunlara karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Var olan 
kaynakların değerini bilmektir. Onların devamlılığını sağlamak için, kendisinden sonra 
gelecek olan nesilleri düşünerek hareket etmektir… Sürdürülebilir ekolojik duyarlılığa önem 
verirsek gereksiz yere harcamaların önüne geçmiş oluruz.” cümleleriyle sürdürülebilir 
ekolojik duyarlılığın daha çok bilinçli tüketim ile ilişkisini vurguladığı görülmektedir.  
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Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık temasını “geleceğe aktarım” kategorisi ile ilişkilendiren 
K.1. düşüncesini “Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık: Çevre ve çevreyle ilgili konularda 
geleceğe bugün var olanı devam ettirecek duyarlı bir tutum sergilemektir.” cümlesiyle 
açıklamaktadır. K.5. “Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak bütün 
ihtiyaçların gelecek nesillere aktarılmasına karşı bilinçli tutum ve davranış sergilemedir.” 
cümlesiyle benzer bir görüş bildirmektedir. K.6. ise “İnsanların çevre konusunda daha 
bilinçli hale gelmesini ve çevreden alınan verimin devamlılığının sağlanabilmesi için 
gösterilmesi gereken duyarlılığı ifade etmektedir.” şeklinde sürdürülebilir ekolojik duyarlılığı 
insanlığın çevreye karşı duyarlı, bilinçli tutum ve davranışlar sergileyerek kaynakların 
geleceğe aktarılabilirliğini belirtmektedir.  

 
Çevre Eğitiminin Rolü ile İlgili Bulgular 

Çevre eğitiminin sürdürülebilir ekolojik duyarlılık üzerindeki rolüne yönelik oluşturulan tema 
yedi kategoriden oluşmaktadır. Bu temaya yönelik kategoriler “bilgi ve beceri, duyarlılık, 
tutum ve davranış, bilinçlenme, farkındalık, empati ve sorumluluk” olarak belirlenmiştir. Bu 

tema ve kategorilere şema 3’de yer verilmiştir. 

 

Şema 3 Çevre eğitiminin rolü 

Şema 3 incelendiğinde çevre eğitiminin sürdürülebilir ekolojik duyarlılık üzerindeki rolü ile 
ilgili en fazla yüklemenin “bilgi ve beceri” kategorisine yapıldığı görülmektedir. “Duyarlılık, 
tutum ve davranış, bilinçlenme, farkındalık, empati ve sorumluluk” kategorilerine ise “bilgi 
ve beceri” kategorisine göre daha az yükleme yapıldığı söylenebilir. Bu verilere yönelik 
kategoriler ve katılımcı görüşleri; 

Çevre eğitiminin sürdürülebilir ekolojik duyarlılık üzerindeki rolünü “bilgi ve beceri” 
kategorisi ile ilişkilendiren K.2. düşüncesini “Çevre eğitimin sürdürülebilirlik açısında önemi 
büyüktür. Çevre eğitimiyle birlikte, kullanılabilecek zirai ilaçlar, avlanma yasakları, madde 
döngüleri, çevreye zararlı madde kullanımları vs. konularında bilgili sahibi olunur.” 
cümlesiyle belirtmiştir. Bu temayı “bilinçlenme ve duyarlılık” kategorileri ile ilişkilendiren 
K.11. ise “Bu eğitim çocuklara eğitimin ilk kademelerinde verilirse daha bilinçli, duyarlı bir 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 436 Sofia, Bulgaria



 

nesil yetişecektir … Zaten çevre eğitimine sahip bireyler bunun için gerekli duyarlılığı 
gösterebilirler ve bu ikisi birbiriyle ilişkilidir. Çevreyi koruyan birisi aynı zamanda 
sürdürülebilir ekolojik duyarlılığa da sahip demektir.” cümleleriyle çevre eğitiminin 
sürdürülebilir ekolojik duyarlılık üzerinde bilgi, beceri, duyarlılık ve bilinçlenme gibi rolleri 
olduğunu vurgulamaktadır.  

Çevre eğitiminin rolü temasını diğer kategorilerle ilişkilendiren K.1. düşüncesini “Çevre 
eğitimi, sürdürülebilir ekolojik duyarlılığın kazandırılmasında önemlidir. Burada çevreyle 
ilgili verilecek eğitimin içeriği önem arz etmektedir. Çünkü çevre eğitimi ile sadece çevre 
bilgisine sahip olacak bilgiler verilmemeli aynı zamanda hem tutum hem de davranış 
değiştirme boyutunda bir içeriğe sahip olmalıdır.” cümlesiyle açıklamaktadır. K.5. “Çevre 
sorunlarının küresel boyuttaki tehdidinin azaltılmasının sorumluluğunu üreticiler kadar 
tüketicilerinde sahiplenmesi gerekmektedir. Çevreye karşı duyarsız toplumlarda çevresel 
tutum ve davranış geliştiremediğinden çevreye yönelik bilinçsiz davranış göstermesi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle çevre eğitiminin önemli olduğu ve ekolojik duyarlık üzerindeki 
etkisi de yadsınamaz bir gerçektir.” şeklinde çevre eğitiminin neden gerekli olduğunu ve 
sürdürülebilir ekolojik duyarlılık açısından da neden önemli olduğunu belirtmektedir.  

 
Sürdürülebilir Bir Gelecek ile İlgili Bulgular 

Sürdürülebilir bir gelecek teması dokuz kategoriden oluşmaktadır. Bu temaya yönelik 
kategoriler “tüketim alışkanlıkları, çevre eğitimi, sıfır atık, enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji kaynakları, zararların azaltılması, yeşil alanları koruma, ekolojik ulaşım ve denetleme” 
olarak belirlenmiştir. Bu tema ve kategorilere şema 4’de yer verilmiştir. 

 

Şema 4 Sürdürülebilir bir gelecek 
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Şema 4 incelendiğinde sürdürülebilir bir gelecek teması ile ilgili en fazla yüklemenin 
“tüketim alışkanlıkları”, “çevre eğitimi”, “sıfır atık” ve “enerji verimliliği” kategorilerine 
yönelik olduğu görülmektedir. “yenilenebilir enerji kaynakları, zararların azaltılması, yeşil 
alanları koruma, ekolojik ulaşım ve denetleme” kategorilerine ise diğer kategorilere göre daha 
az yükleme yapıldığı söylenebilir. Bu verilere yönelik kategoriler ve katılımcı görüşleri; 

Sürdürülebilir bir gelecek temasını “tüketim alışkanlıkları” kategorisi ile ilişkilendiren K.8. 
düşüncesini “Sürdürülebilir bir çevre için özellikle su kullanımına çok dikkat ederim çünkü 
ileride kuraklık başlayacak. Bunu engellemek ya da kuraklığı geciktirmek için dişlerimi 
fırçalarken suyu kapatırım, bulaşıkları makinesinde yıkarım, suyu boş yere akıtan insanları 
uyarırım ... Suyu idareli kullanmalı, bulaşıkları elde yıkamak yerine makineye atmalı…” 
cümlesiyle belirtmiştir. Benzer şekilde K.16.’da “Sürdürülebilir bir çevre için gereksiz 
harcamalara, kullanmayacağım zaman su, elektrik, priz vb. şeylerin kapalı olmasına dikkat 
etmeye çalışırım... Teknoloji verimli kullanılmalı, tasarruf arttırılmalı, israf olabildiğince 
azaltılmalıdır.” şeklinde tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir bir gelecek açısından önemini 
vurgulamaktadır. Bu temayı “çevre eğitimi” kategorisi ile ilişkilendiren K.1. 
“Sürdürülebilirlik konusunda ilk olarak okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar, öğretmen 
ve veliler bilgilendirilmeli, davranış ve tutum değiştirmeye yönelik içerikler sunulmalıdır. 
Çünkü eğitim gibi çevreyle ilgili eğitim de ilk olarak aile de başlıyor bu duyarlılık ve 
sonrasında çocukla devam ediliyor…” ve K.5. “Sürdürülebilir bir gelecek için öncelikle okul 
öncesi dönem çocuklarından başlanarak bilinçli bir şekilde çevre eğitimi verilmelidir.” 
cümleleriyle çevre eğitiminin sürdürülebilir bir gelecek açısından gerekliliğini ifade ettikleri 
görülmektedir.  

Sürdürülebilir bir gelecek temasını “sıfır atık” kategorisi ile ilişkilendiren K.1. düşüncesini 
“Sıfır atık projesi gibi projeler devam ettirilebilir … Örneğin; geri dönüşüme çok önem 
veriyorum. Pil, kâğıt, elektronik bozuk aletler vb. aynı çöp içerisine atmamaya dikkat 
ediyorum.” şeklinde açıklamaktadır. K.13. “Atık yönetimine dikkat etmeliyiz yani öncelikle 
evimiz de yaptığımız hataların önüne geçebiliriz. Halk arasında israf olarak nitelendirilen 
durum, aslında sürdürülebilirliğin önündeki en önemli engellerden biri...” cümlesiyle benzer 
bir görüş bildirmekte ve geri dönüşüm, sıfır atık projeleri üzerinde durmaktadırlar. Bu temayı 
“enerji verimliliği” kategorisi ile ilişkilendiren K.13. “Enerji tasarrufu sağlamak … Enerji 
tasarrufunu sağlarken, aynı zamanda daha az kaynak tüketimine destek vermek … Bu noktada 
yapabileceğimiz en basit şeylerden biri, ihtiyacımız kadarını almak ve tasarruflu ampuller, 
enerji verimliliği konusunda ciddi bir şekilde fayda sağlar, evimizdeki ve iş yerimizdeki 
ampulleri, tasarruflu ampullerle değiştirebiliriz.” ve K.16. “Kullanmayacağım zaman su, 
elektrik, priz vb. şeylerin kapalı olmasına dikkat etmeye çalışırım.” cümleleriyle de enerji 
kaynaklarının verimli yani tasarruflu bir biçimde kullanımının sürdürülebilir bir gelecek 
açısından önemini belirttikleri görülmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİ 

Sürdürülebilirlik kavramının çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişme kategorileri 
etrafında şekillendiği görülmektedir. Sürdürülebilirliği en fazla çevre koruma kategorisi 
altında geleceğe aktarım ve kaynakları koruma olarak değerlendiren katılımcıların ekonomik 
büyüme ve sosyal gelişme kategorilerine daha az değindikleri görülmektedir. Katılımcıların 
sürdürülebilirlik kavramının farkında oldukları ve bu kavramı doğru tanımladıkları 
söylenebilir. 

Sürdürülebilir ekolojik duyarlılık ile ilgili katılımcı görüşleri incelendiğinde bu kavramın 
bilinçli tüketim, geleceğe aktarım ve zararların önlenmesi kategorileri etrafında şekillendiği 
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görülmektedir. Katılımcıların bu kavramı doğru algıladıkları ve doğru bir şekilde ifade 
ettikleri söylenebilir.  

Çevre eğitiminin sürdürülebilir ekolojik duyarlılık kazandırmada etkili ve önemli bir ders 
olduğuna değinen katılımcılar bu dersin en fazla bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırmada 
etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum değerlendirildiğinde katılımcıların çevre eğitimi 
dersinin sürdürülebilir ekolojik duyarlılık için önem ve gerekliliğinin bilincinde oldukları 
söylenebilir. Çevre eğitimi ile ilgili Özmen ve Özdemir’in (2016) yapmış olduğu benzer bir 
çalışmada öğretmen adayları çevre eğitimi dersleri sayesinde daha çok duyarlılık kazanma, 
bilgi ve farkındalık yaratma gibi farklı tutum değişiklikleri kazandıklarını ve bu konularda 
somut adımlar attıklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcıların sürdürülebilir bir gelecek hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde bu konu ile 
ilgili en fazla çevre eğitimi dersi ve tüketim alışkanlıklarına değindikleri görülmektedir. 
Katılımcıların ayrıca sıfır atık ve enerji verimliliği üzerinde de durdukları görülmektedir. 
Görüşler doğrultusunda katılımcıların, sürdürülebilir bir gelecek için kaynak ve enerji 
kullanımına olabildiğince dikkat etmeye çalıştıkları ve doğayı korumaya özen gösterdikleri 
söylenebilir. Yıldız vd., (2021) tarafından yapılan benzer bir çalışmada öğrencilerin, 
sürdürülebilir bir gelecek için etkili bir çevre eğitimi almalarının doğru bir çevresel bakış 
açısına sahip olmalarını ve bu bakış açısını davranışa dönüştürerek çevre sorunlarına yönelik 
tutum geliştirmelerini sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çevresel sorunların artarak devam ettiği bilinmekte ve buna yönelik yaşam boyu etkili 
olabilecek ekolojik okuryazar bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilir bir çevrenin 
varlığı için öğretimin her kademesinde çevre eğitimine dikkat çekilerek öğrencilerin ekolojik 
okuryazarlık becerisini kazanmaları konusu üzerinde önemle durulmalıdır. Çevre eğitiminde 
amaç sadece çevre sorunlarına dikkat çekmek olmamalı, bu aynı zamanda sürdürülebilir bir 
çevreye sahip olmak için problemleri ortaya çıkmadan önlemeyi de amaçlayan bir eğitim 
süreci olmalıdır. Bu sebeple öğrencilere bu bilinci kazandıracak olan ekolojik okuryazar 
olmanın gerekliliği anlatılmalı ve buna yönelik projeler gerçekleştirilmelidir. Öğrencilere 
çevre eğitimini verecek ve ekolojik okuryazarlık becerisini kazandıracak olan öğretmen 
adaylarının mesleki gelişimleri de bu yönde desteklenmeli ve buna yönelik uygulamalar 
yapılmalıdır. 

Öğrenciler tarafından ekosistemi iyileştirmeye yönelik projelerin, çalışmaların ve 
organizasyonların yapılması, bunların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması sağlanabilir. Çevre 
eğitimi derslerinin önemi vurgulanarak sürdürülebilirlik kavramı üzerinde ayrıca durulmalıdır. 
Yapılacak farklı uygulama ve etkinlikler ile öğrencide bu kavramın varlığı bilgi, beceri ve 
tutumların eyleme dönüşmesi ile sağlanabilir. Son olarak bu araştırma fenomenolojik desen 
ile fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Bu 
nedenle yapılacak olan araştırmaların farklı alanlarda ve farklı araştırma deseni ile 
gerçekleştirilmesi önerilebilir. 
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ABSTRACT 

Banat is northeastern part of Serbia and are abundant in grasslands where catlle grazing is mainly 
semi-intensive. In pasture breed condition helminth infections are common especially during late 
spring and autumn months. During our study performed on 2019 we examined faeces of 177 
cattle from 31 herds and 47 cattle by post-mortem examination. Determination of eggs and adult 
parasites performed on their morphological characteristics. The coprological examination 
established the presence of gastrointestinal helminth eggs in 41.6% of samples. The majority of 
cattle were infected with two and fewer number with three or four parasite species. At post-
mortem examination of cattle we found Ostertagia ostertagi in 65,63%, O.trifurcata in 61,53%, 
Trichonstrongylus colubriformis in 57,57%, Paramphistomum ichikawai. 36.17%,  Toxocara 
vitulorum in 32.52%, Strongyloides papillosus in 21.51%, Dicocelium dendriticum in 19.97%, 
T.axei in 17,23%, Haemonchus contortus in 6.52%, Trichuris discolor in 6.21%,  and  Moniezia 
benedeni in 2,23%. The result of this study shows a moderately high prevalence of 
gastrointestinal helminth infection of cattle with both economic (reduced growth rate and milky) 
and zoonotic importance.  This indicates the need to continue these researches in order to control 
parasitic infections in cattle. 
 
Keywords: gastrointestinal helmints,  cattle, Banat, Serbia 
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INTRODUCTION 
 
 Gastrointestinal helminths are ubiquitous parasitic agents of livestock especially 
ruminants at and are known to limit cattle production in many areas and countries worlvide.7.9  
They are usually kept under extensive conditions and graze or brows on any land that is not 
being cultivated. Pasture breeding make possible contact within small ruminants and eggs, larvae 
stages and intermediate host of parasites and helminth infection are common especially during 
late spring and autumn months. Mortality of cattle due to parasitic diseases not be alarming at 
times but their indirect effects on livestock productivity like reduction in productive potential 
such as decreased growth rate and milking or weight loss are considerably greater [10–12].  
 In Serbia, the cattle breeding especially in rural communities within backyard or at small 
integrated farms with agro-pastoral feeding, and is considered an important economic sector of 
the food industry (Toplica, 1987; Batteli et al., 1988; Sadaterashvili and Chitiashvili, 
1989;Berghen et al., 1990; Stancampiano et al., 2007; Stankovi}, 2007). 
 Research on the parasitofauna of cattle in Serbia has not been done for more than fifty 
years, and that was the reason why we renewed these examination. In our paper we presented 
results of examination performed in northeastern part of Serbia in Banat. 
 
MATERIAL AND METODS 
 
 Banat is northeastern part of Serbia, and is limited by the Serbian-Romanian border in the 
east and the Serbian-Hungarian border in the north and the flows of the Danube river in the 
south, the Tisza river in the west. Banat are abundant in grasslands where catlle grazing is 
mainly semi-intensive breeding.  
 During our study performed on 2019 we examined faeces of 177 cattle from 31 herds and 
47 cattle by post-mortem examination. During studv we collected fecal samples atrd 
exaitinatiolls perfonned using standard coprological technique with sarurated NaCl solution and 
seditrentatiotr (Euzebry,1981, Pavlovic and Rogozarski,2017), Determination of eggs and adult 
parasites performed on their morphological characteristics. Examinations we performed with 
Carl Zeiss AxioLab A1 microscope with the Axiocam 105 Color microscope camera and Zen 
Lite software. 

 
RESULTS AND DISCUSION  
 
 The coprological examination established the presence of gastrointestinal helminth eggs 
in 41.6% of samples. The majority of cattle were infected with two and  fewer number with three 
or four parasite species.  
 At post-mortem examination At post-mortem examination we found next planthelminth 
species Paramphistomum ichikawai in 36.17%,  Dicocelium dendriticum in 19.97% and 
Moniezia  benedeni in 2,23% and next nematoda species Ostertagia ostertagi in 65,63%, 
Ostertagia trifurcata in 61,53%, Trichonstrongylus colubriformis in 57,57%, Toxocara 
vitulorum in 32.52%, Strongyloides papillosus in 21.51%,  Trichonstrongylus axei in 17,23%, 
Haemonchus contortus in 6.52% and Trichuris discolor in 6.21%,  In the current study, high rate 
of infection were closely associated with animals in poor body condition. Study showed that in 
older animals both the prevalence and strongyldae were higher than in younger ones. 
 Most of found helminths are pathogenic to their hosts leading, besides other disorders, to 
anemia, gastroenteritis and depressed growth rates and mortality (Stancampiano et al., 2007; 
Stankovi}, 2007). During our examination most abundant parasitic infection is caused by a large 
number of species of nematodes from the genera Strongilidae, Trichostrongylidae and 
Ancylostomidae. The disease is related to the grazing diet and the biological cycle of the 
parasite, which takes place without transitional hosts. The developmental cycle of the parasite is 
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straightforward. Females lay eggs that are eliminated in the external environment with feces. In 
the external environment, embryogenesis, hatching of larvae, their molting and formation of 
infectious L3 occur. The infection is per oral through contaminated food or water, L3 enter the 
wall of the appropriate part of the digestive tract - the histotropic phase of development, and then 
return to the lumen and become adults.  
 The development of eggs and larvae, as well as the activity of L3, depends on 
temperature, humidity, oxygen and sunlight. Temperature: H.contortus optimal temperature for 
egg embryonation and formation of L3 is 35oC; Eggs of Ostertagia, Trichostrongylus and 
Oesophagostomum spp. embryonate at a temperature below 26oC, but for a longer time. They are 
more resistant to lower temperatures and desiccation - embryonation of eggs and hatching of 
larvae takes place even at 5oC. Eggs of Ostertagia spp. survive 20 days at -5oC. For embryonated 
eggs of Nematodirus spp. the optimal temperature is 21oC.  
 Embryonic development in eggs depends on soil moisture, atmospheric precipitation 
(dew). Infectious L3 are negatively geotropic and positively phototropic to moderate sunlight 
intensity. The humidity of the environment is necessary for their activity and the length of their 
survival in the external environment depends on it - during the winter and hot summers, the 
largest number of larvae die. The most infectious larvae are found on plants in April and 
September, less in May and October, and the least in July and August.  
 The seasonal dynamics of certain types of parasites, the degree of infection and the 
occurrence of diseases vary not only in different areas but also in the same area during the year. 
The parasite-host relationship is complex: physiological state and general condition, method of 
cultivation and nutrition, time of calving, configuration and macroclimate of the soil. In natural 
conditions, every animal is infected - constant contamination of the pasture. This is contributed 
by the increased susceptibility of the already infected herd, the introduction of susceptible 
animals into the infected herd and the increase in the intensity of the infection in the already 
infected herd. Immunity develops through continuous infections, and then there is the 
elimination of the present parasites (self cure mechanism), complete or partial inhibition of the 
development of newly introduced larvae (spring rise) and complete or partial inhibition of the 
reproductive abilities of female parasites. 
 Temporary breeding on pastures in the presence of cattle of all age categories, creates 
favorite conditions for the development and survival of preparasitic forms and their intermediate 
hosts outdoors, which enables the infection of calves with gastrointestinal strongyles, flukes and 
tapeworm.  
 
 
 
CONCLUSION 
 
The result of our study shows a moderately high prevalence of gastrointestinal helminth infection 
of cattle with both economic (reduced growth rate and milky) and zoonotic importance.  This 
indicates the need to continue these researches in order to control parasitic infections in cattle. 
 

 

ACKNOWLEDGMENT 
 
The study was funded by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological 
Development (Contract No 451- 03-68/2022- 14/200030). 

 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 444 Sofia, Bulgaria



REFRENCE 

Ayalew, G., Tilahun, A., Aylate, A., Teshale, A., & Getachew, A. (2016) A study on prevalence 
of Paramphistomum in cattle slaughtered in Gondar Elfora Abattoir,Ethiopia. Journal of 
Veterinary Medicine and Animal Health, 8(8), 107–111. 
Ballweber L. R.,  (2006) Diagnostic methods for parasitic infections. Veterinary Clinics of North 
America, 22 (3), 695–705. 
Chihai O. (2006) Cattle polyparazitism in different regions of the Republic of Moldova. Buletin 
USAMV – CN, 63, 217- 221.  
Harding R.M., Threlfall W. (1989) Gastrointestinal helminth prevalence and intensity of 
infection in dairy cattle from Avalon Peninsula, New Founland. Parasitologica Hungarica, 22, 
67-74. 
Hesterberg U.W., Bagnall R., Perrett K., Horner R., Gummow B. (2007) A questionnaire survey 
of perceptions and preventive measures related to animal health amongst cattle owners of rural 
communities in KwaZulu-Natal, South Africa. Journal of the South African Veterinary 
Association, vol. 78, no. 4, pp. 205–208. 
Irie T., Sakaguchi K., Ota-Tomita A., Tanida M., Hidaka K., Kirino Y., Nonaka N., Horii, Y. 
(2013) Continuous Moniezia benedeni infection in confined cattle possibly maintained by an 
intermediate host on the farm. The Journal of Veterinary Medical Science, 75(12), 1585–1589. 
Keyyu J. D., Monrad J., Kyvsgaard N.C., Kassuku A.A. (2005) Epidemiology of Fasciola 
gigantica and amphistomes in cattle on traditional, small-scale dairy and large-scale dairy farms 
in the southern highlands of Tanzania.  Tropical Animal Health and Production, 37 (4), 303–314. 
Marusić S. (1988) Endoparasitoses of cattle in the field of veterinary stations in Smederevo and 
measures for their control (in Serbian). BSc thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Belgrade. 
Nwosu C.O., Madu P.P.,  Richards W.S.  (2007) Prevalence and seasonal changes in the 
population of gastrointestinal nematodes of small ruminants in the semi-arid zone of northeastern 
Nigeria. Veterinary Parasitology, 144 (1-2), 118–124. 
Rajput  Z. I., Hu S.-H., Chen W.-J., Arijo A.G., Xiao C.-W. (2006) Importance of ticks and their 
chemical and immunological control in livestock, Journal of Zhejiang University Science B,7 
(11), 912–921. 
Sırbu C.B., Imre K., Darabus G., Suıcı T., Mates B., Morarıu S. (2020) Prevalence of 
gastrointestinal parasitic infections in cattle and sheep in two regions of Romania. Turkish 
Journal of Veterinary and Animal Sciences, 44, 581-587. 
Soroka, N. M. (2020). Perebih trykhurozu yak parazytozu orhaniv travlennia ovets [The course 
of trichuriasis as parasitosis of the sheep digestive system]. Bulletin of Poltava State Agrarian 
Academy, 1, 148–153. 
Stanković D. (2007) Parasitic infection of the digestive tract of calves in the Pirot area.BSc 
thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Belgrade, 15-67. 
Stancampiano L., Corradini D., Bulgarelli M., Micagni G., Battelli G. (2007) Parasites of the 
digestive 
tract in beef cattle imported from France to Italy. Parassitologia, 49 (1-2), 101-106. 
Toplica D. (1987) Parasitic disease of the digestive tract of calves in individual producers in the 
area of the municipality Raca (in Serbian). BSc thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Belgrade, 
11-38. 
Yevstafieva V., Kruchynenko O., Melnychuk V., Mykhailiutenko S., Korchan L.,Shcherbakova 
N., Dolhin O. (2020) Epizootological peculiarities of the course of cattle and sheep parasitoses in 
the summer pasture period. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 3,205–212. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 445 Sofia, Bulgaria



THE ROLE OF MARKETING FOR EDUCATION SECTOR 

 

 

Mediu Ridvana 
Faculty of Applied Science, University College LOGOS, Tirana Albania 

 
Ntovolis Konstantinos 

Faculty of Humanities and Linguistic  
 

 

Abstract 
 
 
Education is the basic factor for reducing poverty and kick starting social Development. The 
educational system of Albania is facing new challenges. These challenges include the quality of 
the teaching, the teacher and school management licensing policy and the broader range of 
policy initiatives designed to improve the quality of teachers and school Leaders. 
 The University College Logos offers a Bachelor and Master Degree diploma from three 
faculties: The Faculty of Applied Sciences where students graduate in Information and Advance 
Techniques in Medical Laboratories, Faculty of Economics where students graduate in Finance, 
Business Management and Tourism Management and Faculty of Humanities and Linguistic 
Communication. Also a number of laboratories for scientific research are offered. But it is 
enough? It has yet to be developed at par with other developing countries in the region. And in 
this contest, digital marketing for education is becoming a promising platform due to the increase 
of web and digital media in the education sector. This sector has transformed entirely, and this is 
partly due to the widespread access that people have due to the internet. Therefore, educational 
industries should keep this in mind and work on their digital presence to reach a large number of 
students &amp; parents with ease.  
This study highlight some reasons why digital marketing is considered to be the best option 
when it comes to reaching out to both students and parents.  
 
 
 
Keyword; education system, digital marketing, challenges. 
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Considaration about Educational System.  

The term education system generally refers but it’s not limited to public schooling. Generally the 
educational system includes all institutions that are involved in delivering formal education and 
their faculties, students, physical infrastructure, resources and rules. In the educational system 
the institutions that are directly involved in financing, managing, operating or regulating such 
institutions (like government ministries and regulatory bodies, central testing organizations, 
textbook boards and accreditation boards) are included. The rules and regulations that guide the 
individual and institutional interactions within the set up are also part of the education system. 

Marketing practice in education. 
Marketing of education has been around for a while now. The state, partners for development, 
controlling agencies and providers (schools, colleges, universities, public and private provision) 
involve themselves in the marketing of education. The state and partners are committed to 
ensuring that the idea of education enters every household and, to popularize education, different 
types of education marketing have already taken place. This type of education marketing can be 
characterized as product marketing. Product marketing of education was introduced at an early 
stage in the history of education, making the product of education popular within communities. 
Afterwards, more marketing was carried out in an attempt to make different areas of learning 
(such as science, commerce, arts, vocational) popular. Success with such types of marketing has 
created a huge and diverse market. These days, a significant number of ‘customers’ are ready to 
procure different types and levels of education and this has resulted in the expansion of private 
education. Private provision is now available at every level of education (that is, primary, 
secondary and tertiary). However, it is mainly centred around tertiary, training and admission 
coaching options as there is little public funding available. The rapid expansion of private 
education has resulted in the introduction of a ‘brand marketing’ concept. In consideration of 
marketing practice in education, it 
may be noted that three main types of approach exist at the moment: ‘product’, ‘category’ and 
‘brand’ marketing. State and donor agencies are heavily involved in the marketing of education 
as a product. Moreover, to ensure gender and other equality (That is economic, urban and rural, 
ethnic minority) in education, a ‘demographic segmentation concept’ of marketing education is 
also introduced.  
 

The impact of digital media 

Due to the increase of web and digital media in the educational sector digital marketing has 
become a platform with potential. Education has transformed entirely, because of the widespread 
access that people have with the help of the internet. Therefore, educational industries are now 
more than ever trying to work on their digital presence to reach a significant number of students 
& parents easily. This along with many other reasons is why digital marketing is one of the best 
options when it comes to reaching out to both students and parents 
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Digital marketing a progression from traditional education marketing. 

 The literature on educational marketing, was theoretical in nature in its incipient stages, 
including mainly books and papers that gave recommendations and guidelines for marketing the 
school (Gray, 1991; Kotler & Fox, 1995). Educational institutions relied on word of mouth and 
the tangible evidence of their output (their alumni, the content of their curricula, the reputation of 
their instructors, their culture and so forth) for marketing purposes. Market segmentation was a 
natural byproduct of this system. The ‘brand image’ of a college or university was clearly 
defined by the content it produced and the way people spoke about it. As a result, educational 
institutions have never had much of a problem identifying and attracting the right students. Only 
in the mid- 1990s did an empirical knowledge base in marketing aspects of school life emerge in 
the literature of educational administration (Bell, 1999; Foskett, 2002; James & Philips, 1995). 
Marketing was defined by Kotler and Fox (1995) as “the analysis, planning, implementation and 
control of carefully formulated programs designed to bring about voluntary exchanges of values 
with a target market to achieve organizational objectives”. It is considered to be an indispensable 
managerial function, without which the school cannot survive in its new competitive 
environment, on the grounds that it is not enough for a school to be effective, but it also needs an 
effective image for parents and stakeholders. According to marketing philosophy, the school is 
encouraged to carefully examine the needs of its clients and customers in order to meet those 
needs more precisely (Hanson, 1996). Nonetheless, studies conducted to explore the practice of 
marketing in schools have revealed that most school principals and staffs neither hold a coherent 
marketing ideology and practice, nor do they employ marketing research, strategies, or plans 
(Bell, 1999; The Principal’s Role in Marketing the School Vol. 38, No. 3&4, 2007, pp. 208–221 
209 Foskett, 2002; Oplatka & Hemsley-Brown, 2004). Moreover, the concept of marketing was 
for most principals foreign. Foskett (2002) has shown that there is a wide range of interpretations 
of marketing among principals in schools and confusion about its relationship to public relations, 
promotions, advertising, and management of external relations. But the digital consumer thinks a 
little differently to their forebears. Most college applicants today are Generation Z digital 
natives, and interact as much if not more online than they do offline.So it follows that 
educational institutions should be doing what they can to craft digital marketing strategies that 
match the effectiveness of their offline ones. 

 

Concrete marketing strategies for educational                                          institutions.  
 

Strategy is a plan that an organization should use to successfully meet the objectives and proper 
use of elements of a marketing strategy enables long-term development of organization’s 
business environmental. A firm, and hence an educational institution can develop activities that 
take one or more of the following policy options: it can penetrate existing markets with existing 
services, they can develop services through the introduction of services on existing markets, can 
expand the market by attracting new customer segments, or it can diversify their activity by 
offering new products in new markets. 
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What is the role of Educational Marketing and what are its functions? 

The role of educational marketing is to: 
- investigate the market, its definition and understanding and identifying potential consumers of    
  goods and services; 
- providing appropriate products and services to customer’s needs at the time, place and right   
  price; 
- providing customers with optimal, quality and reputation educational services; 
- attracting consumers by targeting their needs and aspirations intuition. 
 

The educational marketing has several functions, namely: 
 
- research of the market by trying to find the main consumers of education; 
- marketing’s policies linking the main requirements of the education market; 
-adapting education’s services to the needs, expectations and demands of consumers for products   
  and  educational services; 
-promoting optimal efficient management, using materials and information resources in order to   
  achieve the main objectives set. 
 

Methodology 

 

The profound analysis of the reforms results and modifications of the education system during 
two last decades is essential. This analysis is an empirical research that is to gather new data and 
new facts, and has referred to answer the research question: does digital marketing generate 
changes in the education system? It is an explanatory research that aims to find the causes, 
principles or laws that can account for the phenomena.  

To examine the strategies of the institutions and the evolution of their offers (academic programs 
offered to foreign students) the field research is crucial. The field research will take place in the 
institutions and will consist of the interviews with actors involved in the development of 
imarketing strategy. The opinions of teachers and researchers are particularly interesting and 
useful for student mobility always comes after the establishment of links between teachers and 
researchers who cooperate with their foreign colleagues. We plan to study the possibility to meet 
with administrative staff contribute to public higher education policy. This possibility will be 
investigated. 
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CONCLUSION 

Education provides the bedrock for social and economic development. In Albania, the quality of 
education is on the decline in spite of the fact that the present government has initiated drastic 
measures in uplifting the quality and quantity of education. Quality of teachers especially at 
primary level is still questionable. It is evident that that without teachers’ transformation we 
cannot transform the education system for improving the quality of education. In this regard, a 
series of education reforms in the area of teacher education were introduced in the public sector. 
Eventually, it further affected the quality of education being offered in schools. Education 
system of Albania is facing new challenges. It has yet to be developed at par with other 
developing countries in the region. Further progress in education reform need to be brought into 
line with the established directions of policy development and must be philosophically and 
operationally stable with policies, conceptual frames and a consistent accountability system. 
There are now knowledge, mistakes and successes, which provide a wider angle in terms of 
finding practical opportunities and constraints and will lead to possible options for the next 
reform phase.  At the same time, the review of the international literature suggests a clear focus 
on teaching and learning, a similar focus on teacher professional development, the use of 
collaborative professional systems of peer review and mentoring, very clear support and 
direction provided by government agencies, institutional autonomy balanced by professional 
sharing and a focus on distributed but inspirational leadership. These features of successful 
systems and the need to engage in policy learning rather than policy borrowing suggest that the 
national culture of reform should be supplemented by a more participative and collegial 
professional approach so that teachers are able to exercise creativity and fully understand the 
reforms and their role within them. 
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Abstract   

Government deregulation policy of labor market and abolishment of the labor inspectorate in 
2006 led to an obvious deterioration in the protection of labor rights in Georgia. By contrast, 
the recent institutional and legal reforms ensure access to clear guidelines on the 
implementation of labor standards compliant with international standards, including new 
policy and several procedures. As regards occupational safety at the workplace, it is defined 
as the tendency toward improvement, 
The Covid-19 Pandemic made clear about the degree of workplace flexibility and Georgia has 
undertaken several international commitments to ensure decent and safe labor conditions. 
Social dialogue has a critical role to play in designing policies to promote decent working 
conditions, to protect jobs, and the incomes of business companies. The Georgian government 
is still willing to take a more modern approach toward labor regulations allowing more 
flexibility for employers. 
Although there is recent progress in the reduction of workplace accidents, it is also 
recommended to encourage diversity and equality at work, including the creation of decent 
working conditions. It is still crucial for Georgian employees to make the full implementation 
of the labor standards, create a code of ethics, and implement several main principles of CSR. 
 
Keywords: corporate social responsibility (CSR), socially responsible business, working 
conditions, labor rights, Georgia. 
 
 
INTRODUCTION  
The covid-19 pandemic is, indeed, more than a health crisis; it is the very same time, an 
economic crisis, a security crisis, and a human right crisis, within and across countries. 
Simon X.B. Zhao (2021).  

According to the International Labour Organization (ILO), global working hours declined by 
17.3 percent in the second quarter of 2020, and total working hour losses were roughly four 
times greater than during the Great Recession in 2009.  ILO (2021). These changes had 
significant effects on the well-being of workers. UN (2021).  

The pandemic has hit Georgia’s economy and labour market especially hard. The 
companies’ owners were compelled to decrease their number of employees, and forced to 
ensure social distancing and proper sanitization which raised the expanses. Countries with 
developed economy recovered faster than expected. Khorbaladze, T., (2020).  
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MATERIALS AND METHODS  
Socially responsible business focuses on ethics, human rights, society, economy, 
environment, and volunteering. It is especially evident in global crisis situations when the 
expectations of the society about the application of these principles of the business 
companies’ are higher. The Covid-19 pandemic lead companies to changes in business 
models that had an impact on their stakeholders as well. The aim of this paper is to provide a 
theoretical foundation for the study of corporate social responsibility in difficult situations 
with special reference to the situation related to theCovid-19 pandemic. For this purpose, the 
research methodology includes a analyse of the literature on corporate social responsibility, 
and highlights the issues associated with socially responsible business and labour rights 
during the Covid-19 pandemic in Georgia. 

COVID PANDEMIC AND SUBSTANTIAL CHANGES IN THE LABOR 
STRUCTURE 
Georgia economy entered a transition of structural changes since 1990s. the country joined 
the upper-middle-income countries in 2015. During the 2010s, the economy experienced 
substantial growth, but the labour productivity continued with a rift to Europe and Central 
Asia (upper-middle-income) average. Real wage hikes progressed, which supported a drop in 
the poverty rate, and the middle class was on the rise among the employed. The economic 
growth dramatically plummeted during 2020 as the impact of the global Covid-19 pandemic. 
It pushed thousands to lose their jobs and income extending their hands to receive state 
compensation. Danish trade union development agency (2021).  

Labor relationships are mainly regulated by the Georgian Labor Code. Significant 
amendments were introduced to the Labor Code in 2020, allowing for more regulated 
relations between employers and employees. Grant Thornton (2022). 

 Government-imposed lockdown policy has severely affected this sphere, resulting in the 
reduction of the number of employed persons by nearly 20 000 in the second quarter of 
2020, compared to the first one. Also, the most negatively affected spheres are real estate 
activities, accommodation, and food service activities, arts, entertainment, and recreation (as 
reflected in GDP and business sector turnover statistics). In the first quarter of 2020, these 
sectors of business activities used to employ 70 000 more people than in the second quarter.  
In December of 2020, the National Statistics Office of Georgia revised the methodology of 
calculating employment and unemployment, resulted in substantial changes in the labor 
force structure – namely, unemployment statistics increased, employment statistics decreased 
and somewhat approximated to the real picture. The key factor of this change is that the self-
employed persons are no longer considered self-employed – they are reclassified into other 
categories and consequently, in 2020, the share of self-employed decreased from 49.7% to 
30.7% compared to 2019. Khorbaladze, T., (2020).  

 In 2020 the unemployment rate in Georgia increased by 2.1 percentage points compared 
to 2020. In 2019, the unemployment rate in Georgia decreased compared to the 
corresponding period of the previous year and equalled 17.6 percent. 2021, compared to 
the corresponding period of the previous year and equalled 17,6 percent. In 2021, 
compared to the corresponding period of the previous year, the unemployment rate 
increased and reached 20.6 percent. In 2021, the shared of hired employees was 68.2 
percent among employed persons, which is 0.1. GEOSTAT (2021).  

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 453 Sofia, Bulgaria



Changes in the population structure introduces a shrinking workforce during the last decades 
some of the notable shifts were that hired workers’ share was on the rise during the 2010s 
while self-employment was falling, reaching 50-50% in 2019. The informal economy is 
widespread and loopholes in the labour and business regulations in practice. Employment is 
concentrated in low-productivity sectors, but the industrial sector experienced a slow upturn. 
წყარო: Labor market profile Georgia 2021, Danish trade union development agency. 

In 2021, the unemployment rate in urban settlements increased by 1.9 percentage points 
GEOSTAT (2021).  

 High mountainous settlements significantly differ from each other as well as from lowland 
residential areas by natural, economic, and agricultural resources, as well as social conditions 
and ethnocultural features. ’’Social-economic Development Strategy of Georgia _ Georgia 
2020’’ approves by Governmental decree #4000 of 17 June 2014 determines priority tasks to 
resolve major factors creating obstacles for inclusive economic growth in Georgia. 
Government of Georgia (2020). 

In such a situation, the implementation of a Strategy for development of high mountain 
settlements of Georgia 2019-2023, targeted towards the improvement of welfare, living or 
social-economic conditions of people in the mountain region is especially important. 
Government of Georgia (2019).  

The country demonstrates impressive school enrolment rates on all levels. It benefitted 
policy changes to bring it closer to the relevant EU education policies and practices. A 
shrinking population also supports part of these rising enrolment rates. Ongoing urbanisation 
made education in rural areas increasingly inefficient. Danish trade union development 
agency (2021).  

A significant portion of the labour force is still involved in primary agricultural production, 
often of subsistence character where output is meant for own consumption with little or no 
surplus trade. Government of Georgia (2020).  

IDENTIFY AND MINIMISE LABOUR RIGHTS AND CSR ISSUES IN BUSINESS 
COMPANIES 
Georgia’s constitution from 1995 included citizenship, fundamental human rights, and 
freedoms, among others, equality before the law on all levels along with freedom of speech, 
thought, conscience, religion, and beliefs are guaranteed. Particularly, article 26 depicts 
freedom of labour, freedom of trade unions, the right to strike, and enterprise freedom. First, 
freedom of labour shall be guaranteed. Everyone has the right to choose their employment 
freely. The organic law shall protect the right to safe working conditions and other labour 
rights. Second, everyone has the right to establish and join trade unions by organic law. 
Third, the right to strike shall be recognized. The organic law shall determine the conditions 
and procedures for exercising this right. Fourth, freedom of enterprise shall be guaranteed. 
Monopolistic activities shall be prohibited, except in cases permitted by law. Consumer 
rights shall be protected by law. Danish trade union development agency (2021).  

The study ’’The impact of the pandemic on the labour market and employees positions’’ 
has revealed negative impact of the pandemic in the direction of labour rights protection, as 
well as, employment and economic situation in general.  

The following violations of labour rights became especially frequent:  
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Discriminatory treatment against employees based on different characteristics (sex, age, 
trade union membership and etc.) Based on the GTUC practice, we can state, that period of 
the pandemic had an especially severe impact on employed women, which were mainly on 
the list of persons to be reduced. Numerous cases of persecution due to trade union 
membership and interrupting trade union activities were identified. Amid, the systematic 
violation of employees’ rights, trade unions operating in various enterprises become even 
more active, leading to extreme dissatisfaction from employers. UNFPA. UN (2022).  
Coercion of employees to request termination of the employment on the basis of the personal 
statements; 
Practices, when the personal statements of the employees are the basis for the termination of 
employment agreement are ongoing, however, the initiator of writing the mentioned 
statement was the employer, not the employee. 
Refusal to provide employees with salary due to them and compensation provided by the law 
at the time of dismissal; There were seen cases when upon dismissal of employees their own 
salary and compensations consequent to economic/ financial condition at the time of 
termination of the agreement were not paid to them. 
“Letting go” on a leave without payment or on a paid leave unilaterally, without taking into 
account the will of the employee; There are a lot of cases, when employees against their will, 
by indication of employers, submitted applications on using unpaid leave. In relatively rare 
cases, employers were forced to take paid leave.  
The employer is required to pay salary and wage earners (employees) for work 
performed. This payment is also known as remuneration. Remuneration is defined as any 
payment, whether in cash in-kind, received directly or indirectly, by an employee from 
the employer in exchange for the performance of work. The amount of remuneration 
must be agreed upon by the parties before the commencement of labor relationship and 
included in the written labor contract. The employer must pay the employee in full, in 
the agreed form and amount. Failure to do so is considered wage theft by the employer. 
https://shroma.ge/en/reports-en/ 
As the situation is changing rapidly, it is critical that employers keep up-to-date with the 
latest information and developments, as published by the WHO and national and local health 
authorities in their respective country. Additionally, employers should always be conscious 
of their legal obligations under relevant laws and regulations, contracts, and collective 
agreements, and they should seek legal advice when necessary. , ILO (2020). 
Unilateral change of substantive terms of the agreement, related to remuneration, working 
hours or workload; There are especially frequent cases, when the reduction of employees\ 
remuneration is unilateral, as well as, as an increase of workload in the terms of reduction of 
workforce and accordingly, increase of working time. 
Refusing employees to work remotely, while their job description allowed it; 
Refusing to pay in the period of temporary incapacity, including, quarantine, or self-
isolation. A problem has been identified, related to the temporary incapacity period, 
including, refusal to give employees remuneration in the period of quarantine or self-
isolation. Yet as large numbers of workers are forced to work from home, many face 
challenges due to such fundamental issues as not having space in one's home to attend to 
work. Harvard Business School (2020).  
Refusing to provide with transportation by the employer in the terms of stopping public 
transport; Taking into account restrictions constituted in the country, a certain part of 
employees was deprived of the opportunity to arrive at working places in the terms of stop of 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 455 Sofia, Bulgaria



public transport. Herewith, in the conditions of a miserably small salary, using private 
transport services (taxi) was associated with inadequately high expenses, which was not 
affordable for employees due to low remuneration.  

Refusing to negotiate in regards to working conditions by the employer; In order to resolve 
unplanned changes in labour conditions and disputes related to them, employees and their 
organizations- trade unions frequently state initiatives to negotiate with employers. Although 
in most cases, employers avoid such negotiations, which is a violation of Article 55 (4) of 
the Labour Code: ‘where one of the parties propose an initiative to conclude a collective 
agreement, the parties shall bargain collectively in good faith. 
The COVID-19 pandemic has highlighted the failures that exist in the field of social 
protection of persons with disabilities in Georgia. The problem of unemployment is 
especially severe for households with children. Unemployment is widespread in households 
with children (in 28% of households, while in households where children do not live, the 
figure is 19%). GYLA (2022).  
Rejecting remuneration for idle time, while, this was caused by the employer’s fault; There 
are many cases of idle times of employees, which are not related to a pandemic, but are 
caused by different types of actions (for example: carrying out repair works, delays in work 
due to incorrect management and etc.) by the employer. 
Discriminatory treatment against employees based on different characteristics (sex, age, 
trade union membership and etc.) Based on the GTUC practice, we can state, that period of 
the pandemic had an especially severe impact on employed women, which were mainly on 
the list of persons to be reduced. Numerous cases of persecution due to trade union 
membership and interrupting trade union activities were identified. Amid, the systematic 
violation of employees’ rights, trade unions operating in various enterprises become even 
more active, leading to extreme dissatisfaction from employers. Besides, there are attempts 
from employers of various forms of anti-union discrimination. USAID, Georgian Trade 
Union (2021).  
It should be noted that the establishment of the labor inspection system as one of the 
important mechanisms for the protection of labor rights stemmed from a number of 
international obligations of Georgia. Social Justice Centre (2021). 

The pandemic has exposed widespread inequalities, including the wealth gap and the 
devastation of workers’ economic security worldwide. Solidarity centre (2021). 

The research’’ The influence of Covid 19 on corporate social responsibility in the business 
sector in Georgia’’ presents how the economic or social crisis caused by the Covid pandemic 
has affected the behaviour of the business sector regarding social, environmental, and 
governmental issues.  

Companies in Georgia that were able to survive the pandemic and continue operating noted 
that during the pandemic, they paid special attention to the support and safety issues of their 
employees. Meanwhile, companies that were negatively affected by the pandemic were 
forced to suspend operations, release employees on temporary unpaid leave or lay off 
employees entirely due to the crisis. This research report presents the results in the following 
main thematic areas: Organizational structure and corporate responsibility; the process of 
planning, executing, and monitoring activities regarding corporate responsibility; socially 
responsible business reporting and the coverage of related activities; human rights and labor 
rights; to 2019, there are no significant changes in the drafting of human and labor rights 
standards, as well as in the protection of these rights. The main document that contains the 
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human and labor rights standards is the charter of an organization. The largest proportion of 
large companies - 36% claim that they oblige their partners to recognize and respect human 
rights. The largest proportion of medium-sized companies - 31% - state they recommend and 
assist contractors and partners in recognizing and respecting universally recognized human 
rights standards. When it comes to small companies, most of them - 37% - believe that the 
issue of human rights recognition does not affect their partnerships at all. GLOBAL 
COMPACT (2020).  
The world of work will not and should not look the same after this crisis. Some changes are 
already visible: We see a much-strengthened focus on making workplaces safer, beyond 
COVID-related health issues.  UN (2020). 
. The pandemic highlighted the key role and specific risks and challenges faced by essential 
workers, which need to be addressed in order to evaluate their position and working 
conditions. European Union (2022). When the COVID-19 crisis struck, many corporate 
communication teams were caught flat-footed. On short notice, so many teams were charged 
with making complex decisions about what to say, to whom, and when. Too much was 
unknown. Too many competing interests required immediate attention. Employees were 
scared, customers were confused, supply chains were disrupted. It was hard to know where 
and how to begin. It’s one thing to manage a product recall, labor dispute or financial crisis. 
It’s quite another to communicate with certainty when the lives and livelihoods of people 
around the world are imperiled by a virus about which so little is understood. A solid crisis 
process map serves as a tool to facilitate planning and as a resource for the crisis team to 
understand their commitments. From there, the process may move to Tier One Focused 
Communication: reaching those with the greatest immediate need for information. Most 
likely this begins with employees and moves progressively to customers and communities. 
Shareholder communication will occur later, but the people most likely to be personally 
affected come first. PRNEWS (2022). 

CONCLUSION  
Covid 19 has had a profound impact on the business companies in Georgia. Logistics and 
supply chains, sales activities, and other business operations have all been disrupted. 
Business companies, responding to this demand shock, have lowered wages and their 
next-year-ahead inflation expectation. But as Georgia has human rights obligations in 
civil, political, social, and economic spheres under national and international human 
rights instruments, most large, medium-sized, and small companies recognize and respect 
universally recognized human rights. The number of companies that do not manage human 
rights issues at all has decreased.  

Business companies’ responses mainly focus on two areas: social-economic support and 
health protection measures. Timely, coordinated and strategic policies are needed to 
protect employed people and to keep them in work. Covid 19 drastically changed the 
way people work, and live and has created labour market alarm in Georgia. CSR strategy 
gives the possibility to business companies to cover risks related to Covid 19 and 
guarantee workers healthy workplaces and develop monitoring-grievance mechanisms, 
to have clear communication to workers and ensure that their work is voluntary. 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 457 Sofia, Bulgaria



REFERENCES  

Danish trade union development agency (2021), Labor market profile Georgia.  
European Union (2022), Revaluation of working conditions and wages for essential 
workers.  

GEOSTAT (2021), Indicators of labour force (employment and unemployment).  
Global Compact Georgia (2020),’’The influence of Covid 19 on Corporate Social 
Responsibility in the Business Sector in Georgia 2020’’. 

Government of Georgia (2020), Pilot Integrated regional development programme 
2020-2022 
Government of Georgia (2020), Social-economic development strategy of Georgia’’ 
Georgia 2020’’. 
Government of Georgia (2020), Strategy for development of high mountain 
programme 2020-2022. 
Grant Thornton (2022), Doing business in Georgia. 
GYLA (2022), The main challenges of social protection system for various vulnerable 
groups in Georgia, 

Harvard Business School (2020), COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, 
and Insights for Future Research and Action. 
https://shroma.ge/en/reports-en/ 

ILO (2020), An employers’ guide on managing your workplace during COVID-19. 

ILO (2021), ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated 
estimates and analysis    
Khorbaladze T, (2020), The covid -19 pandemic and its impact on Georgia’s economy 
_ regional analysis.  
PRNEWS (2022), The book of crisis management. 

Simon X.B. Zhao, Johnston H.C. Wong, Charles Lowe, Edoardo Monaco, John 
Corbett Editors.  (2021), Covid -19 Pandemic, crisis responses and the changing 
world.  

Social Justice Centre (2021), Labour inspection service assessment. 

Solidarity centre (2021), Promoting worker rights worldwide, Annual Report. 

UN (2020), Policy Brief: The World of Work and COVID-19. 
UN (2021), Work and Well-being during COVID-19: Impact, Inequalities, Resilience, 
and the Future of Work Conclusion, World Happiness Report. 

UNFPA, UN (2022), Baseline Study,  
USAID, Georgian Trade Union (July 2021), Impact of the pandemic on the labour 
market and employees’ positions.  

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 458 Sofia, Bulgaria



INVESTİGATION OF KARSTIFICATION AND CAVE FORMATIONS BY RAMAN 
AND SEM METHODS: TULUMTAŞ CAVE, ANKARA, TURKIYE 

 
KARSTLAŞMA VE MAĞARA OLUŞUMLARININ RAMAN VE SEM 

YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: TULUMTAŞ MAĞARASI, ANKARA, 
TÜRKİYE 

 
 

Fatma Nur ERCAN 
Ankara University, Department of Geological Engineering, 

Ankara University Geosciences Application and Research Center, YEBİM, Ankara 
ORCID. 0000-0001-5363-4398 

 
Yusuf Kağan KADIOĞLU 

Ankara University, Department of Geological Engineering, 
Ankara University Geosciences Application and Research Center, YEBİM, Ankara 

ORCID. 0000-0002-7894-2220 
 
 
ABSTRACT 
 
Tulumtaş Cave formed within the Jurassic allactone limestones in the Ankara group located 
around the Tulumtaş neighborhood of Ankara Gölbaşı District. Tulumtaş cave was formed as 
a result of karstification with the chemical dissolution of the limestone rock units, stalactite 
sedimentation has occurred in the spaces, and the waters seeping through the mass and 
fractures causing to form the stalactites, stalagmites, and columns in the caves. Detailed 
petrographic and chemical studies were carried out on the samples obtained from Tulumtaş 
Cave, using Optical Microscope, X-Ray Fluorescence (XRF), Confocal Raman Spectroscopy 
(CRS), Scanning Electron Microscope (SEM) methods. The results of the petrographic, CRS, 
and SEM studies, reveal that the solutions filtered through the capillary cracks and fractures 
developed within the Jurassic limestones caused to chemical dissolutions and to development 
of the cavities within the carbonate minerals. It was determined that the dissolved carbonate 
minerals elementally added to the solutions, those formed in the form of stalactites, and 
stalagmites consisted of a denser CaCO3 composition. The effect of karstification was 
investigated by preparing the chemical analysis from the main rock units and the remnant 
materials of the soils of the karstification units. The chemical analysis results of both products 
show significant differences in terms of some elements. The remnant soils of the karstification 
waste, enrichment in terms of Mg, Fe, Ni, Co, Ga, Cd and Y elements and a significant 
impoverishment in Ca and Sr content were observed. The impoverishments are due to the 
washing of the carbonate rock and the enriched elements may have resulted from the 
interaction of the solutions circulating in the ophiolitic rocks in the region and act in the 
remnant composition of the karstification soils. 
 
Keywords: Tulumtaş, Karstification, Cave 
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ÖZET  
 
Tulumtaş Mağarası, Ankara Gölbaşı İlçesinin Tulumtaş mahallesinde bulunan Ankara grubu 
içerisinde Jura yaşlı allakton kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Kireçtaşı bloklarının kimyasal 
çözünmeleri ile karstlaşma sonucu oluşan mağarada boşluklarda damlataş sedimantasyonu 
meydana gelmiş, kırık ve çatlaklar boyunca sızan sular birçok sarkıt, dikit ve sütun meydana 
getirmiştir. Tulumtaş Mağarasından elde edilen numuneler üzerinde X-Işını Floresan (XRF), 
Konfokal Raman Spektroskopisi (CRS), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Optik 
Mikroskop çalışmaları ile ayrıntılı petrografik ve kimyasal incelemeler gerçekleştirilmiştir. 
Petrografik, CRS ve SEM çalışma sonuçlarına göre Jura yaşlı kireçtaşlarında gelişen kılcal 
çatlak ve kırıklardan süzülen çözeltiler karbonat minerallerinde kimyasal çözünmelere ve 
boşlukların gelişmesine neden olduğu belirlenmiştir. Çözünen karbonat mineralleri elementsel 
olarak çözeltilere katılarak sarkıt ve dikit şeklinde oluşanlar daha yoğun CaCO3 bileşiminden 
oluştuğu belirlenmiştir. Ana kaya ve Karstlaşma atığı olan topraklardan kimyasal analiz 
yapılarak karstlaşma etkisi incelenmiştir. Yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre her iki 
ürünün kimyasal analiz sonuçları bazı elementler açısından belirgin farklılıklar 
göstermektedir. Karstlaşma atığı olan topraklarda Mg, Fe, Ni, Co, Ga, Cd ve Y elementleri 
açısından zenginleşme Ca ve Sr içeriği açısından belirgin bir fakirleşme görülmüştür. 
Fakirleşmeler karbonat kayasının yıkanmasına bağlı ve zenginleşen elementler ise bölgedeki 
ofiyolitik kayaların içerisinde dolaşan çözeltilerin etkileşemesinden kaynaklanmış 
olabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tulumtaş, Karstlaşma, Mağara  
 
 
 

1. INTRODUCTION  
 
 

Chemical dissolution of rocks by the action of water is called karstification. Tulumtaş cave 
was developed as a result of karstification withinJurassic-agedd allochthonous blocks in 
Gölbaşı district of Ankara in the Central Anatolian Region of Turkiye (Figure 1.1.). 
This study was carried out to examine the formation stages of the Tulumtas cave. Tulumtaş 
cave was developed within the allactone limestones. As a result of chemical dissolution with 
the effect of water in fractures and cracks of limestone blocks and karstification, stalactites, 
stalagmites and columns were formed with different forms. The effect of karstification in the 
outer layer of the bedrock consisting of limestones red-colored waste soils. Detailed 
mineralogical, petrographic and mineral chemistry studies were carried out to examine the 
effect of karstification on the formation of caves and their products of red soil.  
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Figure 1.1. Geological map of Tulumtaş region 

 
Figure 1.2. Topographic map of Tulumtaş and Tulumtaş Cave 
 
 

Tulumtaş 
Cave 
T

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 461 Sofia, Bulgaria



2. MATERIAL and METHODS  

2.1 Mineralogical, Petrographic and Chemical Analysis 

The samples collected from the stalactites and stalagmites formed in Tulumtaş cave, from the 
soil that is the karstification waste and from the bedrock were examined by Confocal Raman 
Spectrometer (CRS), Scanning Electron Microscope (SEM) and Optical Microscope studies at 
Ankara University Earth Sciences Application and Research Center (YEBİM). Thin sections 
were prepared from the stalactites, stalagmites and the main rock. X-Ray Fluorescence (XRF) 
analysis was performed on all samples obtained to determine the chemical composition.  
 
 

2.2 Confocal Raman Spectroscopy (CRS) 

Confocal Raman spectrometry was studied for detailed petrographic analysis. Raman 
spectrometry was performed from the first layer of karstification overlying the limestone to 
determine the differences between the pinkish color components (Terrarossa) that make up 
the main rock and calcite. In addition to calcite minerals in the bedrock, hematite and goethite 
minerals with high iron content were also encountered in the micro-cracks. In stalactite and 
stalagmite samples, besides the main mineral calcite, hematite minerals were found in the 
cavities that can be observed in macro dimension examinations. 

2.3 Scanning Electron Microscope (SEM) 

SEM analysis was performed to see fracture behavior and the appearance of fractures and all 
small cracks and cavities. 

 

2.4 X-Ray Fluorescence (XRF) 

X-Ray Fluorescence (XRF) was used for detailed chemical analysis. The effect of 
karstification was investigated by preparing chemical analyses from the main rock units and 
the residual materials of the soils of the karstification units. The chemical analysis results of 
both products show significant differences in terms of some elements. The remnant soils of 
the karstification waste, enrichment in terms of Mg, Fe, Ni, Co, Ga, C,d and Y elements, and 
a significant impoverishment in Ca and Sr content were observed (Table 1). 

Table 1. Chemical element compositions of the analysed collected samples       

Element MgO Fe2O3 Ni Co Ga Cd Y 
Dimension % % ppm ppm ppm ppm ppm 
Stalactite 0,012 0,00553 3,1 5,8 2,1 1,7 0,4 
Stalagmite 0,011 0,00578 3,1 16,8 0,7 0,9 0,4 
Main Rock 0,014 0,1037 3,2 16,9 2,2 1 9,5 
Residual Soil-1 2,17 8,665 153,1 47,2 22,9 2,9 69,7 
Residual Soil-2 1,559 7,91 123,6 40,1 21,6 1,1 97,7 
Residual Soil-3 1,827 8,629 126,5 62,1 22,7 2,1 107,2 
Residual Soil-4 1,737 7,553 102,1 48 20,1 0,7 45,1 
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3. RESULTS and DISCUSSION 

 
3.1 Geology and petrography 

Thin sections of main rock, stalactites and stalagmites were examined under an optical 
microscope. It was determined that the bedrock was limestone and the solutions filtered 
through the capillary cracks and fractures in it caused chemical dissolutions and the 
development of cavities in the carbonate minerals (Figure 3.1.1). 

  

Figure 3.1.1 Limestone (main rock) microphotographs (a) Parallel Nicol, b) Cross Nicol 

 

 

4. CONCLUSION  

In this study, according to the results of petrographic and chemical analysis, it was concluded 
that the water solutions filtered from the capillary cracks and fractures developed in the 
Jurassic limestone caused chemical dissolution and the development of cavities in the 
carbonate minerals, and that the water that caused the formation of the cave was in interaction 
with the ultrabasic (ophiolitic) rocks that is formed the member of the main lithology in the 
region. 

 

 

 

 

 

a b 
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ÖZET  
Orta Anadolu Kristalen Kompleksi (OAKK), Orta Anadolu’da Ankara–Sivas–Ulukışla 
arasında yer alan üçgen biçimindeki alanda yüzeylenir. OAKK genel olarak dört ana kaya 
grubundan oluşmaktadır. Bunlar Orta Anadolu Metamorfikleri (OAM), Orta Anadolu 
Ofiyolitleri (OAO), Orta Anadolu Felsik (OAF) ve Orta Anadolu Mafik (OAM) intrüzifleri ile 
tüm bu temel birimlerin üzerini uyumsuz bir şekilde örten sedimanter ve Orta Anadolu 
volkanizmasına ait ürünlerdir. Üst Kretase yaşlı sedimanter birimler Maestrihtiyen-
Kampaniyen yaşlı Kartal Formasyonu ve Maestrihtiyen yaşlı Asmaboğazı Formasyonu’dur. 
Bunlar Tuz Gölü Fayı (TGF)’nın doğusundaki yükseltilerde tipik yüzlekler vermektedir. Bu 
birimlerin yaşları önceki literatürde fosil içeriklerine ve stratigrafik konumlarına göre 
belirlenmiştir. Belirtilen bu formasyon çökellerinde gözlenen çakıllar çoğunlukla magmatik 
kökenlidir. Bu çalışmanın amacı Asmaboğazı Formasyonu içerisindeki magmatik kökenli 
çakılların tanımlanması ve kökenini ortaya koymaktır. Çakılların bileşimini ve kökenini 
ortaya koymak amacıyla mineraloji, petrografi, mineral kimyası ve jeokimya çalışmaları 
yapılmıştır. Formasyon içerisindeki magmatik kökenli çakıllar derinlik, damar ve volkanik 
kayaların çakılları olup alkali feldispat granit, granodiyorit, tonalit, gabro, granodiyorit porfir, 
monzonit porfir, siyenit porfir, diyabaz, dasit, latit ve bazalt bileşimindedir. Alkali feldispat 
granit bileşimindeki çakıllar içerisindeki plajiyoklazların albit, oligoklaz mika minerallerin ise 
siderofillit bileşiminde oldukları tespit edilmiştir. Mika minerallerinin kimyası kabuk kökenli 
bir magmanın 579-662°C, 1.12-3.07 kbar ve 4.31-11.81 Km’de oluştuğunu belirtmektedir. 
Jeokimyasal verilere göre granitoyid kökenli çakılların üst kabuktan türedikleri söylenebilir. 
Magmatik kökenli çakılların petrografisi ve jeokimyasına göre S-Tipi granitlerine benzer bir 
kaynaktan türedikleri ve çarpışma ile eşzamanlı kabukta meydana gelen ergimelerle oluşmuş 
Orta Anadolu’nun S-Tipi granitlerine ait çakıllar oldukları söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Asmaboğazı Formasyonu, granitoyid çakılları, köken. 
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ABSTRACT 
The Central Anatolian Crystalline Complex (CACC) crops out in a triangular area between 
Ankara-Sivas-Ulukışla in Central Anatolia. CACC generally consists of four rock groups. 
These are Central Anatolian Metamorphics (CAM), Central Anatolian Ophiolites (CAO) 
Central Anatolian Felsic (CAF) and the Central Anatolian Mafic (CAM) intrusives and the 
sedimentary and the products of Central Anatolia volcanism cover all these units 
unconformably. Upper Cretaceous sedimentary units comprise of Maestrichtian-Campanian 
aged Kartal Formation and Maestrichtian aged Asmaboğazı Formation. These typically 
outcrop at the elevations at east of the TGF. The ages of these sedimentary deposits have been 
determined according to their fossil content and their stratigraphic relations. There are 
magmatic pebbles within these units. The aim of this study is to identify the igneous 
originated pebbles in the Asmaboğazı Formation and to reveal the origin of these pebbles. To 
reveal the composition and origin of these pebbles detailed mineralogy, petrography, mineral 
chemistry and geochemistry studies were carried out. The mentioned magmatic origin pebbles 
are pebbles of intrusives, subvolcanic and volcanic rocks and it has been determined that they 
are alkali feldspar granite, granodiorite, tonalite, gabbro, granodiorite porphyry, monzonite 
porphyry, syenite porphyry, diabase, dacite, latite and basalt in composition. It was 
determined that plagioclases in the pebbles which are alkali feldspar granite in composition 
are albite and oligoclase, micas are siderophyllite in composition. The chemistry of micas 
indicates that a crustal magma was formed at 579-662°C, 1.12-3.07 kbar and 4.31-11.81 Km 
depth. According to the geochemical data, it can be said that the granitoid-originated pebbles 
are derived from upper crustal source. According to the petrography and geochemistry of the 
igneous pebbles are derived from a source similar to the S-Type granites and they are 
belonging to the S-Type granites of Central Anatolia, formed by melting in the crust as 
syncollisional. 
 
Keywords: Asmaboğazı Formation, granitoid gravels, origin. 
 
 
INTRODUCTION 
The CACC was occurred as a results of the closure of Neotethys and consist of four different 
rock groups such as metamorphics, ophiolitic, igneous and sedimentary. The metamorphic 
rocks are the basement rocks which are mainly consist of gneiss, schists and marbles. The 
ophiolitic rocks are the products of the Tethys ocean and generally contains gabbroic, basaltic 
and pelagic sediments. Both the intrusive and volcanic rocks are observed in the CACC. The 
intrusive rocks are divided into two groups in accordance with their nature as felsic and mafic 
intrusive rocks. These felsic and mafic intrusive rocks are the products of magmas evolved 
during the early stages of the collisional tectonics. These intrusive rocks intruded both of the 
basement metamorphic and ophiolitic rocks of the CACC. The felsic intrusive rocks are 
classified into three groups according to their mineralogical, petrographical and geochemical 
properties as a granite, monzonite, and syenite groups. The mafic intrusive rocks are gabbro in 
composition. All of these units were covered unconformably by sedimentary and volcanic 
rocks which are the products of Central Anatolia volcanism. There are different aged 
sedimentary rocks in the CACC. In this study, one of the Upper Cretaceous sedimentary unit 
which are Maastrichtian aged Asmaboğazı Formation was investigated. The Asmaboğazı 
Formation was typically outcrop at east of the TGF. The age of this sedimentary deposits have 
been determined according to their fossil content and their stratigraphic relations (Atabey 
1989, Yıldız 2000). The Asmaboğazı Formation occur from mainly conglomerates, 
sandstones and limestones. The conglomerate levels consist of metamorphic, igneous and 
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sedimentary rock gravels. The identification and the origin of these igneous pebbles which are 
especially granitoid in composition are very important for the regional stratigraphy.  
 
For the identifying and determining the origin of the igneous pebbles in the Asmaboğazı 
Formation, the detailed mineralogical, petrographical and geochemical studies were carried 
out. 
 
MATERIAL AND METHOD 
For the purposes of the study, the different type of igneous originated pebbles was collected 
from the study area. The thin sections of each igneous pebbles were prepared for the 
mineralogical and petrographical investigations. The mineralogical composition, textural 
properties and the products of the alteration of these igneous pebbles were determined with 
using Zeiss Axio 100 polarizing microscope. According to the mineralogical and 
petrographical properties, the igneous pebbles were classified. The Confocal Raman 
Spectroscopy (CRS) analysis was carried out for the determining the type of the plagioclase, 
mica minerals and the alteration products in the pebbles which are alkali feldspar granite in 
composition and it is also the most abundant pebble within the Asmaboğazı Formation. The 
Thermo Scientific DXR machine was used for the CRS measurements. The detailed 
information for the measurements were given in Deniz et al. (2018). For determining the 
crystallization conditions such as pressure (P), temperature (T) and depth (D) of the alkali 
feldspar granite pebbles, the Electron Microprobe Analysis (EPMA) were performed on the 
feldspar and mica minerals with using Jeol JXA 8230 microprobe. The detailed measurement 
conditions were given Kadıoğlu et al. (2018), Deniz et al. (2021) and Deniz (2022). The major 
and trace element compositions were performed with Spectro X-Lab 2000 Polarized Energy 
Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (PEDXRF) from powdered pellets. The detailed 
sample preparation and measurement condition were applied as Deniz and Kadıoğlu (2018, 
2019). All analyses are performed at the laboratories of the Earth Sciences Application and 
Research Centre (YEBIM) of Ankara University 
 
GEOLOGY OF THE STUDY AREA 
The study area is located in the east of the Tuz Gölü (Figure 1a). İgneous originated pebbles 
are observed within the Kartal and mostly Asmaboğazı Formations which outcrop on the 
southwestern edge of the CACC and east of Tuz Gölü (Figure 1a). The Kartal Formation was 
defined for the first time by Turkish Gulf Oil (1961) as consisting of red wine colored, loosely 
cemented conglomerate, sandstone and mudstone (Figure 1b). The Kartal formation consist of 
metamorphic and igneous originated pebbles and a small amount of Exogyra type fossils 
(Atabey 1989). It has vertical and lateral transitions with the overlying Asmaboğazı 
Formation and its age is accepted as Campanian-Maestrichtian (Atabey 1989). 
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Figure 1. (a) Location map and (b) General geological map of the study area (modified from 

Atabey 1989) 
 
The Asmaboğazı Formation took its name from Asmayaylası region (Rigo de Righi and 
Cortesini 1960). The Asmaboğazı Formation was first named by Turkish Gulf Oil (1961) and 
Rigo de Righi and Cortesini (1959) (Figure 1b). The Asmaboğazı Formation was first 
described as sandstone and clayey limestone by Rigo de Righi and Cortesini (1959). The 
Asmaboğazı formation consists of sandstones and conglomerates (Figure 1b). The gray-
yellowish coloured thin bedded limestones are observed between the sandstones and the 
conglomerates. The sandstones are medium-fine grained, yellowish gray in color, medium-
thin bedded, contain Orbitoides fossils. The conglomerates consist of the pebbles of 
metamorphic, igneous and sedimentary origin (Figure 1b). The limestones are gray in color, 
medium to thin bedded, and contain Rudist fossils (Meriç and Görmüş 2000, Özer et al. 
2009). There are conglomerate intermediate levels within the Asmaboğazı formation and 
there are mostly granitoid pebbles in these conglomerate levels. Granitoid pebbles are well 
rounded and vary in size from 1 millimeter to 20 centimeters. Atabey et al. (1987) described 
Omphalocyclus cf., Macroporus Lamark, Orbitoides sp., Hellenocyclina sp., Rotalia sp., 
Siderolites sp., Dorothia sp., Robulus sp., Griphoporella sp., Neomeris sp., Halimeda sp., 
Cymopolia sp. and Acicularia sp fossils. They defined the unit as Maestrichtian according to 
its fossils content. The formation deposits contain also benthic foraminiferal association 
(Meriç et al. 1997, Özer, 1983, 1985, 1988, 1992, 2002, 2006). According to these fossils, the 
age of the Asmaboğazı Formation is Maestrichtian (Atabey et al., 1987). The Asmaboğazı 
formation was formed in the intertidal environment and has an average thickness of 60 m 
(Rigo de Righi and Cortesini 1959). The Asmaboğazı Formation contains more igneous 
originated pebbles than the Kartal Formation. The pebbles in the Asmaboğazı Formation are 
better rounded than the Kartal Formation. 
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Figure 2 (a) General field view of the Asmaboğazı Formation and (b) macroscopic photo of 

the conglomerate and sandstone layers in the Asmaboğazı Formation. 
 
RESULTS 
Mineralogical and Petrographical Results 
The Asmaboğazı Formation generally consists of carbonate matrix (sparitic) conglomerates 
(Figure 3). These conglomerates contain metamorphic, igneous and sedimentary pebbles with 
quartz and feldspar minerals. There are also plenty of fossils and fossil shells within the unit. 
The metagranite, hornfels and calcsilicatic hornfels pebbles are observed as a metamorphic 
originated pebbles. The sedimentary originated pebbles are biomicritic, biosparitic and 
silicified limestone in composition. The igneous originated pebbles are alkali feldspar granite, 
granodiorite, tonalite, gabbro, granodiorite porphyry, monzonite porphyry, syenite porphyry, 
diabase, dacite, latite and basalt in composition. The sizes of the pebbles range from 0.1 mm 
to 10 mm. The alkali feldispat granite pebbles are the most abundant rock pebble within the 
formation. 

 
Figure 3 The microphotograph of the Asmaboğazı Formation ((a) parallel (b) crossed nicol 

view) (qz: quartz, pl: plagioclase, om: opaque mineral, kp: rock fragment) 
 
The plutonic rock pebbles have holocrystalline texture and are mainly composed of quartz, K-
feldspar, plagioclase, biotite, chlorite with rare amount of opaque minerals. The subvolcanic 
rock pebbles which are granodiorite porphyry, monzonite porphyry and syenite porphyry in 
composition have holocrystalline porphyritic texture and consist of quartz, K-feldspar, 
plagioclase, biotite, chlorite, epidote and opaque minerals (Figure 4). The diabase pebbles 
have subophitic texture and composed of plagioclase, pyroxene, amphibole and opaque 
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minerals. There are different types of basaltic rock pebbeles such as spilitic basalt, 
trachybasalt. The dacite pebbles have hipohyaline porphyritic tectute with plagioclase, biotite 
and quartz phenocrystals. The argillization, sericitization, chloritization, epidotization, 
carbonation and silicification are the alteration types observed in the pebbels. According to 
the CRS results, the plagioclase minerals are oligoclase, andesine and albite in composition.  
 

 
Figure 4 The microphotograph of the alkali feldspar granite pebbles ((a) parallel (b) crossed 

nicol view) (qz: quartz, pl: plagioclase, or: orthoclase, chl: chlorite) 
 
Mineral Chemistry Results 
The mineral chemistry studies have been carried out to determine both the types and 
formation conditions of felsic and mafic minerals in the pebbles which are especially alkali 
feldspar granite in composition. The albite-orthoclase-anorthite triangular feldspar 
classification diagram suggest that the plagioclase minerals are albite and oligoclase in 
composition (Figure 5a). The mica minerals are siderophyllite in composition (Figure 5b). 

 
Figure 6 a) Ab-Or-An diagram of feldspars in alkaline feldspar granite pebbles in the 

Asmaboğazı Formation (Deer et al. 1992) b) AlVI+Fe+3+Ti–Mg–Fe+2+Mn 
triangular classification diagram of biotite minerals in alkaline feldspar granite 
pebbles (Foster 1960) 
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Geochemistry Results 
According to the major oxide results, the alteration indexes were calculated and the igneous 
originated pebbles are slighty and moderatelty alterated. Whole rock geochemical data reveal 
subalkaline-calcalkaline nature of all most of the igneous originated pebbles. The crust 
normalized elemental patterns of trace elements in spider diagrams reveal a similar source 
with the crust. 
 
 
CONCLUSIONS 
The Asmaboğazı Formation crops out in the western part of the Central Anatolian Crystalline 
Complex (CACC) the east of the Tuz Gölü Fault (TGF). The formation generally consists of 
conglomerate and sandstone units. Asmaboğazı Formation contains igneous, metamorphic 
and sedimentary rock pebbles of varying sizes. In this study, 15 types of magmatic rocks, 3 
types of metamorphic rocks and 3 types of sedimentary rock pebbles were defined in the 
Asmaboğazı Formation. The magmatic pebbles in the formation are in composition of alkali 
feldspar granite, granite, granodiorite, tonalite, gabbro, diorite, granite porphyry, granodiorite 
porphyry, monzonite porphyry, syenite porphyry, diabase, dacite, latite and basalt. The 
pebbles of metamorphic origin, which are rarely observed in the formation, are mostly in the 
composition of hornfels, calcsilicatic hornfels and metagranite. Biomicritic and biosparitic 
limestone pebbles were observed as sedimentary gravels. 
 
It can be said that the pebbles in the composition of gabbro, diabase and basalt in the 
Asmaboğazı Formation belong to ophiolitic products and probably belong to the Central 
Anatolian Ophiolites (CAO). It can be said that the pebbles in the composition of granodiorite 
porphyry and granite porphyry represent dyke-shaped products in the initial phase of 
magmatism in the study area. 
 
The chemistry of mica minerals within the alkali feldspar granite pebbles reveals the existence 
of a crustal magma at a temperature of 579-662°C and a depth of 4.31-11.81 Km under 
pressure conditions of 1.12-3.07 kbar. 
According to the geochemical data, the granitoid origin pebbles are the products of a 
subalkaline, calc-alkaline magma and may have derived from an upper crust-like source. 
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ABSTRACT 
 
The foid bearing syenites within the Yozgat Intrusive Complex (YIC), have coarse crystalline, 
euhedral, dark-black coloured in hand specimen melanite type garnet. They are mainly crop 
out in Sivritepe, Gedikhasanlı, Mükremin, Karlı hills and Çağlayan vicinity. Foid bearing 
syenites generally are in the composition of pyroxene syenite, foid syenite, melanite bearing 
foid syenite, foid syenite porphyry and pyroxene bearing foid syenite porphyry. The scope of 
this study, is to use the Raman spectra of melanites of the foid syenites to evaluate their 
significant behavior in the crystallization process of the unit. Melanites are represent the 
member of the black andradite type of the garnet group. Melanite, is crystallized from the 
silica undersaturated magma with the Ca3(Fe3+,Ti)2(SiO4)3 chemical formula. Melanites 
exhibit clear with high spectrum in Raman spectroscopic determinations due to the silicate 
structure form and their high symmetrical habit within the crystal systems. The melanites are 
dark brown in color, euhedral shape, with high optical relief and are isotropic under the 
polarizing microscope. Raman spectra of melanites are identical with the andradite in 
composition and generally show Raman shift peaks in the range of 170-1000 cm-1. The 
melanite has 13 spectra in the total, of the 12 spectra of these spectra are asymmetrical and 
only one spectra has symmetrical character. Three groups of Raman spectra of the melanite-
type are identical with the andradites Raman spectra. These are distributed as 371 cm-1, 522 
cm-1 and 879 cm-1 respectively. The Raman spectra of the melanites are obtained in two main 
regions: (a) external vibration below 400 cm-1 and (b) internal vibration above 400 cm-1. The 
first part of the external vibration up to 400 cm-1 is related to SiO4 tetrahedra and divalent 
cations. The internal vibration of these garnets belongs to the SiO4 and their spectra are 
wavenumber ranges of 400-1050 cm-1. Si-O bending modes are observed in the spectral 
region between 400 and 600 cm-1, and Si-O stretching modes are observed in the spectral 
region between 700 and 1050 cm-1. The compositional spectra and vibrational modes of the 
melanites in the YIC show that the crystallization and differentiation processes have been 
affected by the interaction of different sources of the components rather than the pure main 
silica undersaturated magma during their crystallization. 
 
Keywords: Yozgat Intrusive Complex, Melanite, Confocal Raman Spectroscopy 
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ÖZET 
 
Yozgat İntrüzif Kompleksi (YİK)’nde foid içeren siyenitler iri kristalize, özşekilli, el 
örneğinde koyu-siyah renkli melanit bileşimli granatlar içermektedir. Bunlar daha çok 
Sivritepe, Gedikhasanlı, Mükremin, Karlı tepeleri ve Çağlayan civarlarında tipik olarak 
yüzeylenmektedir. Foid içeren siyenitler genel olarak siyenit, foid siyenit, melanitli foid 
siyenit, foid siyenit porfir, piroksenli foid siyenit porfir bileşimlerine sahiptirler. Bu çalışma 
kapsamında YİK’nin doğu bölümündeki foid siyenitler içerisindeki melanitlerin Raman 
spektraları incelenerek kristalizasyon sürecindeki önemleri ortaya konulmuştur. Melanitler, 
siyah renkli andradit türü granat grubuna girmektedir. Genel olarak Ca3(Fe3+,Ti)2(SiO4)3 
kimyasal bileşimini sergileyen melanit, silikaca doygun olmayan alkali magmatik kayalar 
içerisinde tipik olarak görülebilmektedir. Melanitler, Raman spektroskopik incelemelerinde 
silikat yapısı formu ve kristal sistemlerindeki yüksek simetriden dolayı belirgin ve yüksek 
spektrum sergilerler. Siyenitler içerisindeki melanitler polarizan mikroskop altında 
incelendiğinde koyu kahve renkli, özşekilli, yüksek optik engebeye sahip ve izotropturlar. 
Melanitlerin Raman spektraları andradit bileşimli olup genel olarak 170-1000 cm−1 aralığında 
Raman kayma pikleri göstermektedir. Toplamda 13 spektrum gösteren bu granatların 12 
spektrumu asimetrik bir spektrumu ise simetriktir. Melanit türü andraditlerde 3 grup Raman 
spektrası izlenmiştir. Bunlar sırasıyla 371 cm−1, 522 cm−1 ve 879 cm−1 Raman kayma 
spektrumlarıdır. Melanitlerin Raman spektrası (a) dış titreşimi 400 cm−1’in altında ve (b) iç 
titreşimi ise 400 cm−1’in üstünde olanlar şeklinde başlıca iki bölgede elde edilmiştir. Dış 
titreşimin 400 cm−1’e kadar olan ilk kısmı SiO4 tetrahedrası ve iki değerlikli katyonlarla 
ilişkilidir. Bu granatların iç titreşimi Si-O bağlarına ait olup spektrumları 400-1050 cm−1 
dalga sayısı aralığındadır. Si-O bükülme modları 400 ile 600 cm−1 arasındaki, Si-O gerilme 
modları ise 700 ile 1050 cm−1 arasındaki spektral bölgede görülmektedir. YİK’ndeki 
melanitlerin bileşimsel spektrumları ve titreşimsel modları, kristalleşmeleri sırasında 
kristalizasyon ve diferansiyon süreçlerinin silikaca doygun olmayan saf ana magmadan ziyade 
bileşenlerin farklı kaynaklarının etkileşiminden etkilendiğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yozgat İntrüzif Kompleksi, Melanit, Konfokal Raman Spektroskopisi 
 
INTRODUCTION 
 
Yozgat Intrusive Complex (YIC) is the largest intrusive body in terms of distribution in the 
Central Anatolian Crystalline Complex (CACC), and consists of granitic, gabbroic, 
monzonitic and syenitic rocks with different composition and character. This intrusive rock 
assemblage, which was called as “Yozgat Batholith” and “Composite Yozgat Batholith” in 
previous studies (Boztuğ, 1994, Tatar and Boztuğ, 1998), was first defined and named as 
“Yozgat Intrusive Complex” by Akçe and Kadıoğlu (2009). 
 
Akçe and Kadıoğlu (2009) and Akçe (2010) made a detailed differentiation map of the 
Yozgat Intrusive Complex, examined the geological, petrological, Raman spectroscopic and 
mineral chemistry characteristics, and made the Ar-Ar age determination and geodynamic 
evolution modeling in the light of all these data. Thus, they contributed to the interpretation of 
the magmatism that developed in the Cretaceous period of Central Anatolia. The YIC syenitic 
rocks, most typically observed around Sivritepe, were named as “foid-bearing Sivritepe 
syenitoids” (Akçe, 2010).  
Melanite is black in color and is the member of an andradite variety garnet group mineral. 
Melanite is a nesosilicate and sometimes referred to as “titanian andradite”. Melanite typically 
crystallizes from the silica unsaturated magma. Melanites, like other garnets, exhibit strong 
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Raman peaks due to their silicate structure and high symmetry in their crystal systems. The 
aim of this study is to reveal the Raman spectroscopic characteristics of melanite bearing foid 
syenites within the Yozgat Intrusive Complex. 
 
In terms of regional geology, the study area is located within the Kırşehir Massif, which is 
represents one of the main tectonic units of Turkey. The study area comprises the eastern part 
of the Yozgat Intrusive Complex located in the northern part of the Central Anatolian 
Crystalline Complex (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Simplified geological map of the Central Anatolian Crystalline Complex (modified from 
Kadıoğlu et. al, 2006). 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
This research consists of literature review, geological fieldwork, laboratory study and 
evaluation of all data obtained. 
 
Geological fieldworks were carried out in the melanite-bearing foid syenites located in the 
eastern part of the Yozgat Intrusive Complex. As a result of the fieldwork, polished thin 
sections were prepared from the rock samples collected, and as a result of detailed 
mineralogical and petrographic examinations, their mineralogical compositions and 
microscopic textural properties were revealed. Petrographic examinations were made using a 
Leica DMLP model polarizing microscope. 
 
Raman spectroscopic characteristics of melanites selected from rock samples representing 
foid syenites as a result of petrographic examination were investigated. Confocal Raman 
spectroscopy examination was performed using a high-resolution Thermo Scientific DXR 
model confocal Raman spectrometer. Raman spectroscopic measurements of the melanites, 
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whose locations were determined and marked on polished thin sections, were performed by 
laser excitation at a wavelength of 633 nm in a Raman spectrometer with a slit aperture of 25 
μm and a grating value of 600 lines/mm (estimated resolution: 2.6-4.4 cm-1 and estimated spot 
size: 0.7 μm), and their spectra in the wavenumber range of 200-1250 cm-1 were obtained. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Geology and Petrography 
 
The syenitic rocks, which are the subject of the study, are located in the eastern part of the 
Yozgat Intrusive Complex and outcrop as independent bodies along a line between 
Gedikhasanlı in the south and Mükremin villages in the north.  
 
The syenitic rocks within the Yozgat Intrusive Complex are in the composition of pyroxene 
syenite, foid syenite, melanite bearing foid syenite, foid syenite porphyry and pyroxene 
bearing foid syenite porphyry. These syenitic rocks are mainly crop out in Sivritepe, 
Gedikhasanlı, Mükremin, Karlı hills and Çağlayan vicinity and cut both the Gavurdağı and 
Kerkenez granitoid units around Çağlayan village (Akçe, 2010).  
 
The foid syenites within the Yozgat Intrusive Complex contain coarse crystalline, euhedral 
and black colored in hand specimen melanite type garnets. These syenitic rocks in the study 
area are generally pinkish, pinkish gray and pinkish green in color, contain large nephelines in 
places and exhibit phaneritic and porphyro-phaneritic textures (Figure 2). 
 
Foid syenite and foid syenite porphyries examined under polarizing microscope are composed 
of coarse orthoclase, nepheline, pyroxene and melanite composition and exhibit 
hypidiomorph porphyric texture. The examined melanites are dark brown in color, euhedral, 
subhedral and anhedral, high optical relief and isotropic under the microscope (Figure 2). 
 

Figure 2. (a) and (d): Macroscopic aspects of foid syenites in the eastern part of YIC (b), (c), (e) and (f): 
Photomicrographs of foid syenites in the eastern part of YIC ((b), (e): Crossed Nicol; (c), (f): Parallel Nicol) 
Confocal Raman Spectroscopy 
 

(f) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Within the scope of this study, the Raman spectra of the melanites in the foid syenites in the 
eastern part of the Yozgat Intrusive Complex were examined and their Raman spectroscopic 
characteristics were determined.  
 
Raman spectra of melanites are identical to the andradite composition and have Raman shift 
peaks in the range of 170-1000 cm-1. The melanites of the foid syenites exhibit strong Raman 
bands that are highly compatible with the reference spectra. The strong Raman peaks of the 
melanites examined are centered at 371, 879 and 522 cm-1; moderate peaks are at 844, 819, 
315 and 238 cm-1; however the weaker peaks are observed at 997, 558, 495, 455, 329 and 264 
cm-1 (Figure 3). 
 

 

 
Figure 3. Raman spectroscopic characteristics of melanites in the foid syenites within the eastern part of 
the YIC ((a): Directly measured spectra, (b): Comparison of the measured peak and the reference peak). 
 
The Raman spectra of the melanites are obtained in two main regions as (a) external vibration 
below 400 cm−1 and (b) internal vibrations above 400 cm−1 (Figure 4). 
 
 

MELANITE 

Measured Raman Peak 

Reference Raman Peak 

(a) 

(b) 
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Figure 4. The main Raman spectral regions of melanites in the foid syenites within the eastern part of the YIC 
 
Internal vibration spectra: Raman shifts observed in the spectral region between 750 and 
1050 cm-1 originate from Si-O stretching vibrations, while Raman shifts observed in the 
spectral region between 400 and 600 cm-1 are due to bending modes of the Si-O (Figure 5). 
 
 External vibration spectra: Raman shifts observed in the spectral region between 300 and 
400 cm-1 indicate rotational mode of SiO4 tetrahedron [R(SiO4)4-]. Raman shifts observed in 
the spectral region between 200 and 300 cm-1 are related to translation mode of X-site cations 
[T(X2+)] (Figure 5). 
 

 
Figure 5. Mode assignments of the melanites in the foid syenites within the eastern part of the YIC 
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All symmetries, mode assignments and peak positions of the standard andradites (Hofmeister 
and Chopelas, 1991; Kolesov and Geiger, 1998) and the melanites in the foid syenites are 
reported in Table 1. The Raman spectra of the melanites in the foid syenites were compared to 
the standard andradite spectra and identified type of Raman shifts.  
 

Table 1. Comparison of mode assignments and symmetries of the Raman active modes  
of the standard andradite type* and the melanites in the foid syenites. 

 
 
CONCLUSION  
 
Confocal Raman spectroscopic examinations in mineralogical determinations are quite 
compatible with and support optical microscopic examinations. 
 
As a result of this study, the Raman spectra of the melanites in the foid syenites located in the 
eastern part of the Yozgat Intrusive Complex were examined, their Raman spectroscopic 
characteristics were determined and their importance in the crystallization process was 
revealed. 
 
In this study, the foid-bearing syenites in the region have brown colored garnets and it has 
been determined that the compositions of these garnets fall into the andradite group and the 
species belong to the melanite group. It has been revealed that melanites are derived from 
silica unsaturated magmas and characterize alkaline magmas. It can be concluded that the 
results of petrographic and Raman spectra study overlap, detailed mineralogical definitions to 
be revealed by polarizing microscope studies, and comments on the magma character of the 
crystallized rock. It can be interpreted that the melanite-containing rocks are products formed 
due to the extension tectonism of the plate producing silica undersaturated magma due to the 
crustal thinning in the region.  

Symmetry Assignment Andradite Melanite 
in the foid syenites 

F2g (Si-O)str. 995 997 
Eg (Si-O)str. 874 879 
F2g (Si-O)str. 842 844 
F2g (Si-O)str. 816 819 
F2g (Si-O)bend 593  
Eg (Si-O)bend 574  
F2g (Si-O)bend 553 558 
A1g (Si-O)bend 516 522 
F2g (Si-O)bend 494 495 
Eg (Si-O)bend 492  
F2g (Si-O)bend 452 455 
Eg (Si-O)bend 382  
A1g R(SiO4)4- 370 371 
Eg R(SiO4)4- 352  
F2g R(SiO4)4- 325 329 
F2g R(SiO4)4- 312 315 
Eg T(X2+) 298  
F2g T(X2+) 264 264 
F2g T(X2+) 236 238 
Eg T(SiO4)4- 174  
F2g T(SiO4)4- 174  

 * Mode assignments and symmetries of the Raman active modes of the standard andradite type are  
    taken from Hofmeister and Chopelas (1991); Kolesov and Geiger (1998). 
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ÖZET 
Volkanik bir cam olan perlitler; içyapısında bulunan su nedeniyle önemli bir endüstriyel 
hammadde olup birçok sanayi alanında kullanılmaktadır. Perlit volkanizmaya bağlı olarak 
Türkiye’de birçok volkanik faaliyetlerin olduğu alanlarda yüzlek vermektedir. Çalışma alanı 
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ilinin Çubuk ilçesinin kuzey doğusunda yer alan Susuz Köyü, 
Kuyumcu Köyü ve Yukarıemirler Köyü civarını kapsamaktadır. İnceleme alanındaki temel 
birimleri Orta-Üst Triyas yaşlı metamorfik kayalar ile Jura yaşlı allokton kireçtaşları 
oluşturmaktadır. Metamorfik temel kayalar volkanikler ile kesilmektedir. İncelenen perlitler 
Mamak ve Bozdağ Formasyonları içerisinde gözlenmektedir. Mamak Formasyonu Üst 
Miyosen yaşlı olup piroklastik (aglomera ve tüf) kayalar ile andezitlerden oluşmaktadır. 
Bozdağ Formasyonu ise Pliyosen yaşlı olup bazalt bileşimindeki kayalar ile temsil 
edilmektedir. Yapılan bu çalışmada Çubuk civarında yüzlek veren perlitlerin yayılımlarının 
belirlenmesi, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özellikleri belirlenerek endüstriyel 
hammadde olarak kullanılabilirliğinin belirlenmasi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma 
alanındaki volkanik kayalar içerisindeki perlitlerin yayılımları tespit edilmiş, mineralojik-
petrografik incelemeler yapılmış ve jeokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
alanındaki perlitler KB-KD doğrultulu normal faylar boyunca yüzlek vermiş olup yayılımları 
yaklaşık D-B yönlüdür. Perlitler açık yeşil renkli olup soğan zarı yapıları göstermeleri ile 
karakteristiktir. Bozuşmaya uğramış kısımlar açık gri renkli gözlenmektedir. Perlitlerin 
üzerinde bazalt bileşiminde volkanik kayalar bulunmaktadır. Mikroskobik olarak vitrofirik 
dokulu olan kayalarda volkan camı ile birlikte yer yer amorf silika (kalsedon) gözlenmektedir. 
Perlitlerin jeokimyasal bileşimlerine bakıldığında SiO2 içerikleri % 74.6-80.4, Al2O3 % 9.9-
10.9, Na2O % 1.5-3.9, K2O % 1.5-4.0, CaO % 0.5-1.5, Fe2O3 % 0.6-0.8, MgO %0.0-0.6 ve 
TiO2 % 0.0-0.9 arasındadır. Ateşte kayıp (AK) değerleri % 0.7-5.3 arasında değişmektedir. 
Elde edilen jeolojik, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal verilere göre çalışma alanındaki 
perlitlerin yüksek su içeriği ve patlatmaya uygun olması nedeniyle endüstriyel hammadde 
olarak kullanılmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Perlit, Çubuk, Türkiye. 
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ABSTRACT 
Perlites which are a volcanic glass are an important industrial raw material due to the water in 
its internal structure and are used in many industrial areas. Perlite crops out in areas where 
many volcanic activities occured in Turkey due to volcanism. The study area covers the 
vicinity of Susuz Village, Kuyumcu Village and Yukariemirler Village, located in the north 
east of Çubuk district of Ankara province in the Central Anatolia Region. The basement units 
in the study area consist of Middle-Upper Triassic metamorphic rocks and Jurassic 
allochthonous limestones. Metamorphic basement rocks are cut by volcanics. The 
investigated perlites are observed within the Mamak and Bozdağ Formations. The Mamak 
Formation is Upper Miocene aged and consists of pyroclastic (agglomerated and tuff) rocks 
and andesites. Bozdağ Formation is Pliocene aged and is represented by rocks which is basalt 
in composition. In this study, it was aimed to determine the distribution of perlites exposed 
around Çubuk and to determine their mineralogical, petrographic, geochemical properties and 
usability as industrial raw materials. For this purposes, the distribution of perlites in the 
volcanic rocks in the study area was determined, mineralogical-petrographic studies and 
geochemical analyzes were carried out. The perlites in the study area crop out along the NW-
NE trending normal faults and their distribution is approximately E-W directional. Perlites are 
light green in color and are characteristic by showing onion-skin fractures. The weathered 
parts are observed light gray in color. Perlites were overlapped by volcanic rocks which are 
basalt in composition. Microscopically, the rocks have vitrophyric texture and locally 
amorphous silica (chalcedony) is observed together with volcanic glass. According to the 
geochemical compositions of perlites, SiO2 contents are between 74.6-80.4 %, Al2O3 9.9-10.9 
%, Na2O 1.5-3.9 %, K2O 1.5-4.0 %, CaO 0.5-1.5 %, Fe2O3 0.6-0.8 %, MgO 0.0-0.6 % and 
TiO2 0.0 -0.9 %. Loss on ignition values (LOI) are between 0.7-5.3 %. According to the 
geological, mineralogical, petrographic and geochemical data, it has been determined that the 
perlites in the study area are suitable for using as industrial raw materials due to their high 
water content and suitable for blasting. 
 
Keywords: Perlite, Çubuk, Turkiye. 
 
 
INTRODUCTION 
There are five types of volcanic glass known in nature which are tachylyte, pumice, 
pitchstone, perlite and obsidian. Perlite is a glassy rock, that contains approximately 71-75% 
silica and 2-4% water, and has gray, white, brown and green in color (Büyükoktar 1989). 
Perlite loses its 80-90% of the water when heated up to 450°C. The remainder forms active 
water, which is active in the expansion process. Expansion takes place at 700-1200°C (MTA 
1990). It can expand up to 20 times its own volume when heated, and becomes very light and 
porous when expanded. Due to this property, it is used as an industrial raw material in many 
sectors such as construction industry, agriculture, chemical industry, food industry, oil drilling 
mud, metallurgy. Since perlite is a rock formed after the absorption of magmatic water by 
magma, it always contains crystal water (Orhun 1969). While perlite receives crystallized 
water, pumice, which is most similar to it, loses water by evaporation (Huntting 1949). 
Obsidian is also formed directly by the rapid cooling of the main magma and loses its water in 
this process. Although perlite comes from the same origin, it is distinguished from other 
volcanic glasses because it always contains crystalline water and is preferred as an industrial 
raw material. It is seen that the perlite occurrences in Turkey are located on the edge of the 
old large crystalline massifs or due to volcanic activities around them. Perlite is especially 
observed in three different regions such as Western Anatolia, Central Anatolia and Eastern 
Anatolia (Turgay 1985). 
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In this study, it was aimed to determine the distribution of perlites cropping out around Çubuk 
and then to determine their mineralogical, petrographic and geochemical properties and their 
usability as industrial raw materials. 
 
MATERIAL AND METHOD 
Field work, laboratory work and office work was carried out for the purposes of the study. 
During the fieldwork, samples were taken and mapped from Yukarı Emirler, Susuz and 
Kuyumcu villages around Çubuk. The thin sections were prepared from the samples taken 
from the field and mineral compositions and textural properties were determined with using 
Zeiss Axio 100 model polarizing microscope. X-Ray Diffraction (XRD) studies were carried 
out to determine the type of amorphous silica minerals. Inel brand Equinox 1000 model 
instrument was used at the 30 mA and 30 kV with using a cobalt (Co) anode. Confocal 
Raman Spectrometer (CRS) studies were carried out to detect the presence of hydroxyl bonds. 
For geochemical analyzes (major oxide and trace element), samples were crushed in a Retsch 
jaw crusher and then grind in a Fritsch ball mill using a tungsten carbide mortar. 4 grams of 
milled sample was mixed with 0.9 grams of binder material (wachs) and pressed under 
hydraulic pressure. Major and trace element analysis were obtained using the Spectro X-Lab 
2000 Polarized Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (PEDXRF). All 
analytical studies were done in the laboratories of Ankara University Earth Sciences 
Application and Research Center (YEBIM). The geochemistry of the studied perlite was 
compared with the perlite and obsidian data from the literature. 
 
 
GEOLOGY OF THE STUDY AREA 
The study area is located in the Central Anatolia Region, around the Susuz Village, Kuyumcu 
Village and Yukarı Emirler Village, which are located in the northwest of Çubuk district of 
Ankara province and its far away approximately 40 km from Ankara (Figure 1a). 
 
The studied perlites are observed within the Upper Miocene aged Mamak Formation and the 
Pliocene aged Bozdağ basalt. Mamak Formation consist of pyroclastic (agglomerate and tuff) 
rocks and andesites (Akyürek vd. 1988) (Figure 1b). The Mamak Formation overlaps with the 
Hançili Formation, which consists of Upper Miocene aged sandstone, siltstone, marl, clayey 
limestone, tuffite, gypsum and bituminous shales, and the Karadağ Formation, which consists 
of conglomerate and sandstones (Akyürek vd. 1988) (Figure 1b). The Mamak and Bozdağ 
Formations overlap with the Tekke Volcanics and Pliocene Bozdağ Basalts, which are 
composed of Upper Miocene aged andesite, trachyandesite, basalt, tuff and agglomerates 
(Akyürek vd. 1988) (Figure 1b). 
 
The perlites in the study area crop out along the NW-NE trending normal faults and their 
distribution is approximately E-W directional (Figure 2a-b). Perlites are light green in color 
and are characteristic by showing onion-skin fractures (Figure 2b-c). The weathered parts are 
observed light gray in color (Figure 2b-c, Figure 3a). Perlites were overlapped by volcanic 
rocks which are basalt in composition. 
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RESULTS 
Mineralogical and Petrographical Results 
The perlites of the study area have holohyaline and vitrophyric texture (Figure 3b-c). They are 
characteristic with the round onion skin structures (Figure 3b). Microscopically, the locally 
amorphous silica (chalcedony) is observed together with volcanic glass. 
 
For detailed mineralogical characterization of perlites, CRS and XRD studies were carried out 
from thin sections and powder samples, respectively. CRS is one of the best technique for the 
determining the detailed bond structure.  
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Figure 1. (a) Location map of the study area (modified from Saygılı 2019), (b) General 

geological map of the study area (modified from Akyürek et al. 1988) 
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Figure 2. (a) Field view of the perlite in the study area (looking northwest from the volcanics) 

(b) field images of perlites c) glassy textured perlite with onion-skin fractures in the 
study area 

 

 
Figure 3. (a) Hand specimen of Çubuk perlite (b-c) Microphotographs of vitrophyric textured 

perlite showing the onion skin texture (b) parallel nicol, c) cross nicol) 
 
Perlite loses its water through the cracks in the onion skin structures. CRS measurements were 
taken from unaltered perlite, the center and near the fracture of the onion skin texture of 
perlites for determining the differences of the hydroxyl bonds. The perlite of the Çubuk has 
Raman Shift at 496.55 cm-1, 439.59 cm-1, 378.30 cm-1 and 329.39 cm-1 which are 
characteristics for the volcanic glass (Figure 4). The presence of hydroxyl bonds and water in 
perlites can be observed above the 3500 cm-1 Raman shift. 
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Figure 4. The Raman spectrum of the perlite 
 
According to the XRD results, the clay minerals which can be smectite, vermiculite or 
chlorite in composition are also detected with the amorphous silica (Figure 5). The concave 
structure in the diffractometer indicates the presence of amorphous silica. The clay minerals 
are observed as a results of the alteration of the perlites. 
 

 
Figure 5. X-Ray Diffractometer (XRD) diffractometer of the powder perlite of Çubuk 
 
Geochemical Results 
The maximum, average and minimum major oxide geochemical results and LOI values are 
shown in Figure 6. The çubuk perlites have SiO2 content from 74.63 to 81.91 % (average 
78.45 %), Al2O3 content between 7.81-10.96 % (mean 10.09 %), Na2O values 1.29-4.14 % 
(average 3.36 %), K2O content from 1.50 to 3.38 % (mean 2.90 %), CaO content between 
0.49-2.47 % (average 0.91 %), Fe2O3 content from 0.65 to 0.87 % (mean 0.79 %), MgO 
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values 0.09-0.64 % (average 0.25 %), SO3 content between 0.08-0.13 % (mean 0.10 %) and 
LOI values from 0.73 to 5.33 % (average 2.87 %) (Figure 6). 
 

 
Figure 6. The maximum, average and minimum major oxide and LOI values of Çubuk 

perlites (a) Na2O b) MgO c) Al2O3 d) SO3 e) K2O f) CaO g) SiO2 h) Fe2O3 and ı) 
LOI contents)  

 
 
DISCUSSION 
The geochemical results of the Çubuk perlites were compared with the geochemistry of the 
Nevşehir (Acigöl) obsidian and the perlites from Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and 
Van. SiO2 versus major oxides and LOI discrimination diagrams are shown in Figure 7. 
According to this diagrams, most of the studies perlites has similar CaO, Na2O, MgO and LOI 
values with the Nevşehir (Acigöl) obsidian and Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and 
Van perlites (Figure 7a, 7c, 7e and 7g). The Çubuk perlites has lower Al2O3, K2O and slightly 
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Fe2O3 values than Nevşehir (Acigöl) obsidian and Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and 
Van perlites (Figure 7b, 7d and 7f). The silica content of the Çubuk perlites have higher 
values than the others (Figure 7g). 
 

 
Figure 7. The discrimination diagrams of the Çubuk perlites, Nevşehir (Acigöl) obsidian and 

Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and Van perlites (SiO2 versus a) CaO, b) 
K2O, c) Na2O, d) Fe2O3, e) MgO, f) Al2O3, g) LOI diagrams, h) Mn versus Y and ı) 
Rb/Zr versus Y/Zr diagrams of the Kuzmin et al. 2020) (Nevşehir (Acigöl) obsidian 
data was taken from Gullu and Deniz (2022), Balıkesir perlite data was taken from 
Kaya (2019), Erzincan perlite data was taken from Kopar and Polat (2020), İzmir 
(Cumaovası) perlite data was taken from Özgenç (1978) and Van perlite data was 
taken from Kılıçer (2017)) 

 
Th Mn and Y content of the Çubuk perlites are lower than the Nevşehir (Acigöl) obsidian 
whereas the both of them have the similar Y/Zr values (except one sample from Çubuk 
perlite) (Figure 7h-i). 
 
Some of the major oxide, LOI and trace element values used in the triangular diagrams for the 
comparision (Figure 8). The LOI values of the Çubuk perlites are relatively higher than 
Nevşehir (Acigöl) obsidian and Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and Van perlites 
(Figure 8a and 8b). It is suggested that Çubuk perlites are more suitable for the use of 
industrial raw materials than the others.  
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Figure 8. The triangular diagrams of the Çubuk perlites, Nevşehir (Acigöl) obsidian and 

Balıkesir, Erzincan, İzmir (Cumaovası) and Van perlites (a) Fe2O3+MgO- 
Na2O+K2O - LOI triangular diagram, b) Al2O3 - Na2O+K2O - LOI diagram, c) 
Zr/Rb - Sr/Y - Nb/10 diagram of Vindal-Solano et al. 2020, d) Mn/10 - Sr - Y 
triangular diagram of Vindal-Solano et al. 2020, e) Fe*2 - Y*1000, Nb*1000, 
Zr*100, Rb*100, Sr*500 - Mn*50 diagrams of Vindal-Solano et al. 2020) 
(Nevşehir (Acigöl) obsidian data was taken from Gullu and Deniz (2022), Balıkesir 
perlite data was taken from Kaya (2019), Erzincan perlite data was taken from 
Kopar and Polat (2020), İzmir (Cumaovası) perlite data was taken from Özgenç 
(1978) and Van perlite data was taken from Kılıçer (2017)) 

 
The Nb/10 and Y content of the studies perlites are higher than the Nevşehir (Acigöl) obsidian 
(Figure 8c and 8d). It was observed that Rb content of the İzmir (Cumaovası) perlites are 
higher than the others in the Fe*2 - Rb*100 - Mn*50 triangular diagram (Figure 8e). 
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CONCLUSION 
In this study, the perlites around Susuz, Yukarı Emirler and Kuyumcu villages in the Çubuk 
district of Ankara were investigated. The Çubuk perlites are observed within the Mamak and 
Bozdağ Formations which consist of volcanic and pyroclastic rocks. These perlites were 
overlapped by volcanic rocks which are basalt in composition. The Çubuk perlites crop out 
along the NW-NE trending normal faults and their distribution is approximately E-W 
directional. The Çubuk Perlites are light green in color and are characteristic by showing 
onion-skin fractures. The weathered parts are observed light gray in color. Microscopically, 
the perlites have vitrophyric texture and locally amorphous silica (chalcedony) is observed 
together with volcanic glass. According to the XRD results, the clay minerals which are the 
alteration product of the perlite are observed with the amorphous silica. The clay minerals can 
be smectite, vermiculite or chlorite in composition. In accordance with the CRS data, the 
hydroxyl peaks are observed at 1500 cm-1 and above the 3000 cm-1 Raman shift. As a result of 
all obtained geological, mineralogical, petrographic and geochemical data, the Çubuk perlites 
are suitable for using as industrial raw materials due to their high water content and higher 
capacity in the blasting. 
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A SOCIOLOGICAL LOOK TO THE THEORY OF LEARNED HELPLESSNESS 
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ÖZET 

Organizma davranışının sonuçlarını kontrol edemediği durumlarda, yani ne yaparsa yapsın 
sonucu değiştiremeyeceğini öğrendiğinde davranışsal, ruhsal ve bilişsel bazı değişiklikler 
yaşamaktadır. Ama en önemlisi daha sonraki benzer durumlarda davranış göstermekten 
vazgeçmekte, adeta pes ederek çabalamayı bırakmaktadır. Bu süreç ilk olarak 1967 yılında 
Seligman ve Maier tarafından yapılan hayvan deneyleri ile anlaşılmış ve öğrenilmiş çaresizlik 
olarak tanımlanmıştır. Söz konusu bu teori ilerleyen yıllarda insan psikolojisini anlamak üzere 
kullanılmaya başlanmış ve insanlarda hayvanlardan farklı olarak olayları anlamlandırma yani 
atfetme sürecinin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu teori 
daha çok psikoloji alanında kullanılmış ve bireysel olanla toplumsal olanın bağı görmezden 
gelinmiştir. Bu nedenle bu çalışmada bireysel ve psikolojik bir süreç gibi görünen öğrenilmiş 
çaresizliğin toplumsal alandan etkilendiği ve bu duruma neden olan sebeplerin kökenlerinin 
aynı zamanda sosyolojik olduğu gösterilmektedir. Çalışmada teorik bir yaklaşım içerisinde 
kalınarak öğrenilmiş çaresizliğin tanımı ve tarihçesi aktarılmakta daha sonra ise bu teorinin 
açıklamalarında eksik kalan sosyolojik yöne dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda hem 
öğrenmenin hem de atfetme/anlamlandırmanın kültürel boyutları ele alınarak, kültürel olanın 
sosyolojik olduğu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca toplumun geneli tarafından kabul görmeyen 
gruplar için kullanılan atasözleri/deyimler gibi söz dizileri ile bu grupların kitle iletişim 
araçları tarafından temsil edilişlerinin sosyolojik birer unsur olarak öğrenilmiş çaresizliğe 
neden oldukları ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı psikoloji alanı içine 
hapsolmuş bir analiz yöntemi olan öğrenilmiş çaresizlik teorisinin sosyoloji alanı içerisinde de 
kullanılabileceğini ve dolayısıyla bireysel dünyalarımızda toplumsal süreçlerin sanılandan 
daha fazla etkin olabileceğini gösterebilmektir.    

ANAHTAR KELİMELER: Öğrenilmiş Çaresizlik, Atfetme, Sosyoloji  

 

In cases where the organism cannot control the consequences of its behavior, that is, when it 
learns that no matter what it does, it cannot change the result, it experiences some behavioral, 
mental and cognitive changes. But most importantly, he stops acting in similar situations in 
the future, almost giving up and giving up trying. This process was first understood by animal 

                                                           
1 Bu çalışma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalında devam eden “Roman Çocukların 
Eğitimdeki Başarı Durumlarının Öğrenilmiş Çaresizlik Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi: Edirne Örneği” başlıklı tez çalışmasından 
üretilmiştir.  
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experiments by Seligman and Maier in 1967 and defined as learned helplessness. This theory 
has been used to understand human psychology in the following years, and it has been 
observed that the process of making sense of events, that is, attribution of events, is effective 
in humans, unlike animals. However, despite the passage of time, this theory has been used 
more in the field of psychology and the link between the individual and the social has been 
ignored. Therefore, in this study, it is shown that learned helplessness, which seems to be an 
individual and psychological process, is affected by the social field and the roots of the causes 
that cause this situation are also sociological. In the study, the definition and history of 
learned helplessness is conveyed by keeping a theoretical approach, and then attention is 
drawn to the sociological aspect that is missing in the explanations of this theory. In this 
context, the cultural dimensions of both learning and attribution/meaning are discussed, and it 
is emphasized that the cultural is sociological. In addition, it is revealed that the phrases such 
as proverbs/idioms used for groups that are not accepted by the general public and the 
representation of these groups by the mass media cause learned helplessness as sociological 
elements. As a result, the aim of this study is to show that the theory of learned helplessness, 
which is an analysis method confined to the field of psychology, can also be used in the field 
of sociology, and therefore, social processes can be more effective than expected in our 
individual worlds. 

Key Words: Learned Helplessness, Attribution, Sociology 

 

GİRİŞ 

Öğrenilmiş çaresizlik Seligman ve Maier’in (1967) yapmış olduğu bir dizi hayvan deneyleri 
sonucunda ortaya atılmış bir teoridir. Köpeklerle başlayan deneyler zaman ilerledikçe benzer 
durumlarda başka hayvanların da çaresizlik gösterip göstermeyeceğini anlamak üzere 
genişletilmiştir. Son olarak ise insanlarda da öğrenilmiş çaresizlik olup olmadığını anlamaya 
yönelik çalışmalar başlamış ve böylece teori daha da kapsamlı hale gelmiştir. 

İnsanlarda öğrenilmiş çaresizlik olup olmadığıyla ilgili ilk deneyleri yapanlardan birisi olan 
Hiroto (1974) bu deneylerde hayvanlarla benzer koşullarda kalan insanlarda da öğrenilmiş 
çaresizliğin oluştuğunu ortaya koymuştur. Daha sonraki süreçte ise Seligman (2007) 
insanlarda öğrenilmiş çaresizlikle ilgili yapmış olduğu deneylerde bu sendromun sosyal bir 
tarafı olduğunu keşfetmiştir. Deneyler sırasında daha önce bir şeyleri deneyip başarısız 
olanların benzer durumlarda diğerlerinin de benzer denemeleri yapmalarını engellediğini 
görmüştür. Böylece öğrenilmiş çaresizliğin öğretilerek ya da aktarılarak oluşan sosyal bir 
tarafı olduğu anlaşılmıştır. 

Görüldüğü üzere bireysel ve psikolojik bir süreç olarak görünen öğrenilmiş çaresizlik 
sendromuna neden olan süreçlerden bir tanesi çevre yani sosyal yaşam olarak karşımıza 
çıkaktadır. Özellikle küçük ve kendi içine kapalı gruplarda aktarımın güçlü olması nedeniyle 
çaresizliğin yakın çevreden öğrenilmesi olasılığı daha da yüksektir. Bu yaklaşımdan hareketle 
bu çalışmada öğrenilmiş çaresizliğe neden olan toplumsal ve sosyolojik etkenler dikkate 
alınmaktadır.  

Çalışma kapsamında öncelikle öğrenilmiş çaresizlik nedir sorusunda cevap aranmakta ve bu 
kapsamda öğrenilmiş çaresizlik teorisinin tanımı ve tarihçesi aktarılmaktadır. Daha sonra 
öğrenilmiş çaresizliğin neden sosyolojik olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde 
öğrenme ve öğretmenin kültürel olmasına ve birey ile toplum arasındaki ilişkinin sürekli 
olarak birbirini yeninden üretmesine dikkat çekilmektedir. Bireyin yaşadığı toplumdan ayrı 
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düşünülemeyeceği ve bu nedenle toplumsal ve kültürel bir aktarım olan öğrenilmiş 
çaresizliğin sosyolojik olarak tartışmaya açılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 
kişilerin yaşadıkları olaylara yükledikleri anlamların da toplumdan topluma, hatta aynı toplum 
içerisinde yer alan ayrı ayrı gruplarda bile farklılık arz etmesi nedeniyle yüklemelerin de 
sosyolojik olduğu vurgulanmaktadır.  

Öğrenilmiş çaresizliğe neden olan toplumsal faktörler neler olabilir sorusuna cevap aranan 
bölümde ise dil ve söylem üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda atasözleri, deyimler, mitler 
ve efsanelerin kültürün temel aktarıcısı olmaları nedeniyle çaresizliğin öğrenilmesinde ve 
öğretilmesinde önemli bir işleve sahip oldukları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde ayrıca 
medya ve kitle iletişim araçları da benzer bir etkiye sahip olan bir diğer sosyolojik faktör 
olarak ele alınmaktadır.   

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir? 

Öğrenme kuramına göre davranış ve bu davranışın sonuçları arasında iki tür ilişki 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki davranışın sonucu kontrol edebildiği bağımlılık ilişkisi diğeri 
ise davranışın yapılması ya da yapılmaması durumunda sonucunun değiştirilemediği yani 
sonucun kontrol edilemediği bağımsızlık ilişkisidir (Cananoğlu ve Tümkaya, 2011). Bu 
durum beraberinde kişilerin kontrolsüzlük hissi yaşamalarına neden olmaktadır. 
Kontrolsüzlük hissi bireylerin hayatlarındaki olumsuzluğu değiştirmek için bir davranış 
gösterdiklerinde bu davranışın olumsuzluğu ortadan kaldırmadığını görmeleri halinde ortaya 
çıkmaktadır. Kişilerin egemen olmayan bir konumda kalması onların hayatlarının kontrolünü 
sağlayamadıklarını düşünmelerine neden olan etkenlerden bir diğeridir. Bunlara ek olarak 
beklenmedik, değiştirilmesi ve/veya baş edilmesi imkânsız olan travmatik olaylar da 
kontrolsüzlük hissine neden olmaktadır.  

Goldsmith, Veum ve Darity (1996) kişinin kontrol uygulama dürtüsünün engellenmesinin 
sebebini sürekli bir şekilde bireysel eylemlerine yanıt alamadıkları bir ortamda bulunuyor 
olmalarına bağlamaktadırlar. Kontrol duygusunun kaybolması sonucunda kişinin mevcut 
durumunun ve gelecekteki durumunun büyük olasılıkla aldığı herhangi bir karar veya 
yapacağı herhangi bir eylemle anlamlı bir şekilde değişmeyeceğine inandığından 
bahsetmektedirler. Hayatlarını etkileyen olayların kontrolünün kendilerinde olmadığını 
algılayan bu insanlar koşulların değişmiş olduğu durumlarda bile kontrolü ellerine 
alabileceklerine inanmazlar. Yani hayatını ve çevresini kontrol edemeyen kişi yaptığı 
davranışla olayların sonuçlarını değiştirmekte yetersiz kaldığını gördüğü zaman bir şeyleri 
değiştirmek için çabalamaktan vazgeçmektedir. 

Norman (2002) bu durumu, kendini gerçekleştiren bir kehanetin içinde kısıtlı kalmak olarak 
açıklamaktadır. Çünkü ona göre genelde insanlar başarısızlıklar karşısında kendilerini 
suçlama ve söz konusu başarısızlığın nedenlerini kendi hataları olarak düşünme 
eğilimindedirler. Dolayısıyla bir süre sonra başarısız oldukları durumlardan/görevlerden uzak 
durmayı veya onları tekrar denemekten vazgeçmeyi tercih etmektedirler. Neticede ise kişi 
düşündüğü gibi bir şeyleri “yapamaz”, “başaramaz” veya “değiştiremez” hale gelmektedir. 
Sonuç olarak “önceki yaşantılarında istenilen sonucun ortaya çıkmasını sağlayamayan ve 
davranışları ile sonucun ortaya çıkışını kontrol edemeyeceğine (başarısız olacağına) inanan 
bir insan gelecekte davranışlarıyla sonucu kontrol edebilecek dahi olsa sonucu kontrol 
etmesini mümkün kılacak davranışları göstermeyecektir” (Bayat, 2002:4).  

Literatürde Öğrenilmiş Çaresizlik olarak adlandırılan bu süreç ilk olarak Seligman ve Maier 
tarafından yapılan hayvan deneyleri ile anlaşılmış ve 1967 yılında 
“Failure to Escape Traumatic Shock” başlıklı makalelerinde ortaya konmuştur.  (Seligman ve 
Maier: 1967). Söz konusu bu teori ilerleyen yıllarda insan psikolojisini anlamak üzere 
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kullanılmaya başlanmış ve insanlarda hayvanlardan farklı olarak olayları anlamlandırma 
sürecinin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Atfetme ya da anlamlandırma olarak tanımlanan bu 
süreçle birlikte öğrenilmiş çaresizlik teorisi daha da derinleşmiştir. Seligman öğrenilmiş 
çaresizliği, çok sayıda psikolojik fenomenle ilişkili olduğunu ileri sürerek, sadece 
hayvanlardaki değil aynı zamanda insanlardaki işlevsizliği de açıklayacak şekilde 
genişletmiştir (Overmier ve Molet 2017). Böylece öğrenilmiş çaresizliğin genel olarak 
depresyon ile ilişkisi üzerinde duran çalışmalar ortaya konmaya başlanmıştır. İlk 
olarak Seligman 1972 yılında olumsuz bilişsel takım/set (negative cognitive set) olarak 
tanımladığı öğrenmede yetersizlik; bilişsel eksiklik, duygusal stres; duygusal eksiklik ve 
travma karşısında edilgenlik; davranışsal eksiklik durumunun aynı zamanda öğrenilmiş 
çaresizlikte de görüldüğünü söylemektedir. Böylece öğrenilmiş çaresizlik durumunun bir 
depresyon hali olduğunu ve dolayısıyla depresyona karşı uygulanan tedavi yöntemlerinin de 
bu durumda başarı elde edeceği üzerinde durmaktadır (Seligman, 1972).  

Heider’in 1958’de yüklemeler üzerine yaptığı çalışması, Weiner ve arkadaşlarının 1971’de 
geliştirdikleri atıf modeli ve 1978 yılında Abramson, Seligman ve Teasdale’nin öğrenilmiş 
çaresizliği yeniden formüle ettikleri çalışmalarında bireyin davranışlarıyla sonucu kontrol 
edememesi durumunun öğrenilmiş çaresizlik davranışları göstermesi için yeterli olmadığının, 
çaresizlik davranışının oluşması için bireyin yaptığı nedensel yüklemelerin mahiyetinin 
önemli olduğunun altı çizilmektedir (Hovardaoğlu. 1986). Buna göre çaresiz olduğunu 
anlayan bir kişi ilk olarak neden çaresiz olduğu sorusunu sorar. Kişinin bu soruya verdiği 
cevap çaresizliğe karşı nedensel yüklemesidir ve bu yükleme biçimi o kişinin daha sonraki 
özsaygısını, çaresizlik durumunun genel mi yoksa özel mi olduğunu ve kronik olup 
olmadığını belirler.  

Görüldüğü üzere organizmanın yaptığı davranış ve bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı 
olmadığını görmesi üzerine çaresizliğin öğrenilmesi söz konusudur. Ancak özellikle insanlar 
için öğrenilmiş çaresizliğin meydana gelmesi durumu sadece davranış ve sonucu arasındaki 
bağımsızlık yani kontrolsüzlük ile değil aynı zamanda kişinin bu bağımsızlığa yüklediği 
anlamla ortaya çıkmaktadır. Yükleme veya atıf biçimleri olarak kavramsallaştırılan bu süreç 
insanlarda öğrenilmiş çaresizliğin anlaşılmasında kilit bir öneme sahiptir.  

Öğrenilmiş Çaresizlik Neden Sosyolojiktir? 

Bireylerin hayatında kontrol edilemez olaylar karşısında pes etmek ve bu olumsuzlukları 
değiştirmek için çabalamaktan vazgeçmek, adeta kendi kaderine razı gelmek şekilde 
açıklayabileceğimiz öğrenilmiş çaresizlik durumu yetişkin veya çocuk hemen herkesi 
etkileyebilmektedir. Kişi ne kadar çok bu türden olumsuz tecrübe ile karşılaşır ve bunları 
değiştirmekten aciz olduğunu görür veya kabullenirse çaresizliğin hissedilmesi ve yerleşmesi 
o kadar güçlü olmaktadır. Daha önce de söylendiği üzere öğrenilmiş çaresizlik içerisinde olan 
bireylerde bilişsel, duygusal ve davranışsal alanlarda bir takım değişiklikler meydana 
gelmektedir. Bunlar yetersizliği kabullenerek eylemsiz hale geçmek, çabalamaktan 
vazgeçmek, başarısızlığı içselleştirmek, değişimin olacağına dair inancını yitirmek, 
umutsuzluğa düşmek, öz saygıyı kaybetmek ve tüm bunların sonucunda depresyona girmek 
şekilde sıralanabilir.  

Burada hissedilen duygular ve sergilenen davranışlar her ne kadar bireysel gibi görünse de 
aslında kökenleri ya da sebepleri açısından öğrenilmiş çaresizlik bir o kadar da toplumsal bir 
fenomendir. Şöyle ki, özellikle dezavantajlı grupların genel olarak yaşam koşullarının zorluğu 
onların gerçek anlamda çaresizlik hissetmelerine neden olmaktadır. Bu nesnel çaresizlik 
durumunun uzun sürmesi, çaresizliğin belli nedenlere bağlanması ve grup içerisinde, kuşaklar 
arasında bu nedensel çıkarımların aktarılması çaresizliğin öğrenilmesi sonucunu 
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doğurmaktadır. Bu anlamda öğrenilmiş çaresizliğin grup bireyleri tarafından sonraki 
kuşaklara aktarılması ve aynı grup içerisindeki bireyler tarafından adeta ortak bir kültür gibi 
özümsenmesi söz konusudur. Bu yönü ile öğrenilmiş çaresizliğin toplumsal bir bağlamı da 
bulunmaktadır. Ayrıca insanların içindeki yaşama sevincini, öğrenme/öğretme isteğini ve aynı 
zamanda kendi potansiyelini kullanma eğilimini engelleyen ve kişiyi tamamen hareketsiz ve 
pasif bırakan bir umutsuzluk hali olan öğrenilmiş çaresizlik, kişilerin sadece kendisi ile sınırlı 
kalmamaktadır. Çünkü öğrenilmiş çaresizliğin Duman’ın (2004) da dediği gibi “bulunduğu 
çevreye bulaşarak” etrafındakileri de etkisi altına alan bir yapısı vardır.  

Buna ek olarak toplumların ya da toplulukların da hep beraber öğrenilmiş çaresizlik içerisinde 
olması mümkündür. Çünkü onların da tıpkı bireyler gibi kendi kültürlerine uygun inanışları, 
kabulleri, akıl yürütmeleri ve olayları yorumlama stilleri; yani olayları açıklama, onlara 
nedensel yükleme tarzları vardır. Bunlar toplumsal öğrenme süreçleri sonucunda ortaya 
çıkmakta ve zaman zaman öğrenilmiş çaresizliğe neden olmaktadır. Çünkü önemli olaylar 
sonucunda ortak hafızalarına uygun bir biçimde toplumlar da insanlar gibi akıl yürütmektedir. 
Özellikle olumsuz koşullar toplum üzerinde psikolojik etkilere ve olayların toplumsal olarak 
mantıksal bir yorumlamadan geçirilmesine neden olmaktadır. En temel ihtiyaçlardan biri olan 
bilinmezlikten kurtulma ihtiyacından kaynaklı olarak olanlara neden etfetme yani yükleme 
yapma süreci devreye girmektedir.  Yüklemeler ise beraberinde -tıpkı bireylerde olduğu gibi- 
toplumsal kendilik algısında bozulmalara neden olmaktadır. Yani toplumlar ya da toplumsal 
birimler doğal afet, ekonomik bunalımlar gibi tecrübeler ya da dil, düşünce, zihniyet, 
propaganda gibi bilgiler nedeniyle toplumsal bir çaresizlik yaşayabilmektedirler. 
Olumsuzluklar karşısında yapılan yüklemeler o topluluğun kültürünün bir parçası, tarihsel ve 
sosyolojik bilgi birikiminin bir uzantısıdır. Bu nedenle de toplumsal olarak olumsuz koşullara 
yapılan yükleme biçimleri her toplumda bu bilgilere dayalı ön kabullere göre farklılık arz 
edebilir.  Yani bazı toplumlar çaresizliği öğrenip aktarırken, bazı toplumlar ise 
olumsuzluklara atfettiği nedensel açıklamalar ile tam tersi bir davranış içerisine girebilir. Bu 
noktada yapılan yüklemelerin kültürel olduğu gerçeği öğrenilmiş çaresizliğin aynı zamanda 
sosyolojik olduğunu gösteren bir diğer özelliğidir. Ayrıca çaresizlik bütün insanlar için söz 
konusu iken çaresizliğin öğrenilmesi ve hatta benzer çaresizlik durumlarında sadece belli 
toplumsal kesimlerin çaresizlik davranışı göstermesi durumu öğrenmenin sosyolojik yönünü 
bize hatırlatmaktadır.  

Türkiye’de sosyoloji alanında öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili yapılmış tek araştırma olan 
“Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma” başlıklı doktora tezinde 
Ayan psikoloji ve sosyal psikolojinin alanına giren bu teorinin sosyoloji alanında da 
kullanılmasının gerekçesini şu şekilde açıklamaktadır: “Birey kültürü taşır ve onun temelidir. 
Öğrenilmiş çaresizlik de bireysel ruhi bir model olarak psikolojiden alınmakla beraber 
bireylerle kültüre, tinsel-varlık alanına taşınarak kolektif bir nitelik kazanmaktadır. Tek tek 
bireylerin çaresizlik öğrenmeleri veya öğrenmemeleri bir toplumsal alana taşınıyor ise bu 
alanda çaresizlik kültürel, sosyolojik bir boyut kazanarak bireylere geri dönemeden ortaklık 
kazanmış olacaktır. Oysaki bu durumun bireysel boyutla davranışı aştığı ve bireylerin 
davranışlarını belirleyerek bir toplumsal gidişat, zihniyet oluşturduğu dikkat çekmektedir.” 
(1996, 47). Tüm bu nedenlerle öğrenilmiş çaresizlik yaşantısının sadece bireysel olarak ele 
alınmaması ve bu durumun sosyolojik bir bakış açısı ile yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.  
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Öğrenilmiş Çaresizliğe Sebep Olan Toplumsal Etkenler Neler Olabilir? 

Ayan (1996) bir toplumda öğrenilmiş çaresizlik olup olmadığını anlamak için o toplumun 
genel akıl yürütme şekline yani zihniyetine bakmak gerektiğini söylemektedir. Zihniyet olarak 
tanımladığı ve toplumsal düşünme, öncül koyma ve bilgi sağlama biçimleri olarak işlev gören 
toplumsal mantık ya da toplumsal akıl yürütmenin kökenlerinin ise gündelik hayat içerisinde 
kullanılan dilde ve bu dilin içinde sıklıkla kullanılan “kültürel ifade kalıpları olan” (97) 
atasözleri ve deyimlerde olduğuna dikkat çekmektedir.  

Ergüt (2021) ise dilin bir milletin yıllar boyunca biriktirdiği ortak hazinesi olması nedeniyle 
bireyleri aşan bir yapısı olduğunu vurgulamaktadır. O da tıpkı Ayan gibi dilin sosyal yapısına 
dikkat çekerek hem sosyal yaşamı şekillendirdiğini hem de toplumsal şuuru geliştirip 
topluluğun sürekliliğini sağladığını söylemektedir. Dil aracılığıyla oluşturulan söylemler 
gelecek kuşaklara aktarılarak kişilerin hayatı algılama biçimlerini, inançlarını, iyi-kötü gibi 
ayrımlarını, kendini ve başkasını tanımlama biçimlerini şekillendirmektedirler. Ergüt bu 
durumu şu şekilde açıklamaktadır; “bildirişim anında söylemi üreten bireyler, zaten sosyal 
yapıda mevcut olan düşünce kalıplarına göre bu söylemleri üretirler. Söze ve yazıya dökülmüş 
bir araç olmaktan öte toplumsal bir ruh barındıran dilin söz varlığı, sözlü ve yazılı iletişimde 
sıklıkla kullanılan sözcükler, atasözü, deyim, kalıp sözler gibi dilsel yapılardan meydana 
gelir.” (85).  

Görüldüğü üzere bu söz varlıklarının önemli bir diğer özelliği kişilerin kendi düşünceleri 
olmaktan çok; ideolojik gücün belirlediği ve anlam oluşturmaya hizmet eden düşüncelerin 
tekrarı olmalarıdır. Çelik ve Ekşi (2013) de söylemin sadece iletinin içeriğinden oluşmadığını 
aynı zamanda söylemi var eden şeyin onu dile getireni; yani kimin söylediğinin bilgisini, 
otoritesini kime ne amaçla neyi hedefleyerek söylediğini kapsadığına dikkat çekmektedirler. 
Dolayısıyla söylemin bazı grupların diğer gruplar ile ilgili oluşturdukları fikirleri, ifadeleri ve 
bilgileri içerdiğine dikkat çekerek bu türden bir bilginin kullanımının iktidardan ayrı 
düşünülemeyeceğini vurgulamaktadırlar. Görüldüğü üzere söylemler iktidar tarafından 
toplumsal düzeni sağlamak amacıyla bireylere ama özellikle belli gruplara yönelik toplum 
kurallarını öğretme, onları toplumun geneli tarafından kabul edilen davranışlara yönlendirme 
amacıyla oluşturulmaktadırlar. Ancak bunlar aynı zamanda bu gruplara yönelik bir takım 
yargılamalar içerdikleri gibi toplumun bilinçaltında, o gruplara karşı genellemelere de neden 
olmaktadırlar (Ergüt, 2021).  

Medya da kendine has bir söylem ve anlam üretme aracı olması nedeniyle tıpkı atasözleri, 
deyimler, mitler ve efsanelerle benzer bir etkiye sahiptir. Nitekim günümüz modern 
toplumlarında efsane ve mitleri inandırıcılığı çok yüksek ve etki alanı çok geniş olan medya 
yaratmaktadır. Bu nedenle genel olarak medya ürünleri toplumun büyük bir çoğunluğu 
tarafından sorgulanmadan kabul edilmektedir. Bir süre sonra ise bu ürünler tıpkı söylemler 
gibi insanların bilinçaltında birikerek anlam dünyalarını şekillendirmektedir.  Taaruz’da bu 
durum şu şekilde açıklanmaktadır: “Birkaç on yılda, siyasal ve dinsel kurumlar çökerken 
anlam, toplumsal norm ve ortak düş üretiminin tekelini televizyon eline geçirdi. İlişkiyi 
televizyon sağlıyor ve başlıca toplumsal kabul edilme alanı haline geliyor. Tahayyülleri 
(temsilleri) o biçimlendiriyor. Tahayyüller insanın doğasında var, böyle olmakla birlikte, 
bunlar gerçeğin yerini alıp toplumun büyük bir çoğunluğu için dünyaya erişimin biricik yolu 
haline geldiğinde gerçek anlamda antropolojik bir dönüşüme tanık oluyoruz” (2013,30). 
Buradan yola çıkarsak görüldüğü üzere günümüz toplumlarında medya inandırıcılığa ek 
olarak hayalleri, kişilerin ve şeylerin temsiliyetini ve toplumsal kabul görme biçimlerini de 
belirleyen önemli bir güce sahiptir. Bunun da ötesinde eğer bir şeyleri içeriyorsa içerdiklerinin 
dışında kalanları da dışarıda bırakıyordur. Böylece temsil edilmeyecekleri, hayal edilmemesi 
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gerekenleri, toplumsal kabul görmeyen şeyleri de dolaylı yoldan göstermektedir. Bu nedenle 
medya inandırıcılığının da çok ötesinde siyasal ve toplumsal anlamlar üretmektedir.  

Alp (2015) egemen konumunda olan grupların diğerlerini denetim altında tutmak için 
kullandıkları ideolojik aygıtlardan en önemlisinin medya olduğunu söylemektedir. Özellikle 
haber metinlerinin hazırlanmasında bu durum net bir biçimde görülmektedir. “Haber değeri” 
taşıdığı için medyada yer verilen pek çok olayın seçilme nedeni, sunumun şekli, ne sıklıkla 
tekrar edileceğine karar verilmesi toplumun düşünme ve yorumlama biçimlerini 
şekillendirmek amacıyla bilinçli bir şekilde organize edilmektedir. Çünkü inandırıcılığı ve 
dolayısıyla etki gücü çok fazla olan haberler aynı zamanda egemen ideolojilerin 
yaygınlaştırılmasında da önemli bir işleve sahiptir. Haberlerle benzer bir etkiye sahip olan 
reklamlarda da ürünlerin daha çok “tüketici ile buluşması” için reklamların inandırıcı olması 
gerekmektedir. Bu nedenle reklamlarda toplumun geneli tarafından güven duyulan, olumlu bir 
imaja sahip oyuncular tercih edilmektedir.  

Benzer bir durum dizi filmlerde de rol alan oyuncular için de geçerlidir. Bu alanda da yine 
toplumun geneli tarafından kabul gören oyuncular tercih edilmektedir. Ayrıca dizi ve filmler 
genelde toplum tarafından yıllarca ötekileştirilmiş gruplar ve kişilerin adeta bu konumda 
kalmalarını sağlamak amacıyla kurgulanmakta, senaryolar var olan ön yargıları daha da 
pekiştirecek şekilde oluşturulmaktadır. Çünkü söz konusu hikâyelerde damgalanmış gruplarla 
ilgili damgalamaya neden olan söylemlerin ve anlamların hiç değiştirilmeden tekrar edildiği 
net bir biçimde görülmektedir. Böylece var olan kalıp yargılar sabit hale gelmektedir. 
Bayraktar (2012) medya içeriklerinin söylem ve anlam ürettiğine ama özellikle “biz ve onlar” 
arasındaki ayrımı gündelik hayata taşıma ve o alanda da var etme gücüne değinmektedir. Bu 
ayrım sayesinde kişilerin “öteki” olarak gördüğü farklı olanı kendisinden uzakta bir mekânsal 
ve sosyal alana adeta kapattığına dikkat çekmektedir.  

Tüm bu ötekileştirme, dışlama, karalama süreçlerine maruz kalan grupların duruma 
yükledikleri anlam da bu noktada önem kazanmaktadır. Norman’ın (2022) bahsettiği gibi 
kendi kendini gerçekleştiren kehanet söz konusu bu sürecin maruz kalan gruplar tarafından 
içselleştirerek bu konumda kalmalarının tüm sorumluluğunu üstelerine almaları sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Böylece bu kişiler toplumun geneli tarafından farklı araçlarla yıllardır 
tekrar edilen tanımlamalar ve hali hazırda yaşadıkları maddi ve manevi çaresizliklerin 
etkisiyle hayatlarındaki olumsuzlukları değiştirmek için uğraşmamaktadırlar. Çünkü süreç 
olumsuz durumları değiştirmek için yaptıkları davranışların değişimi yaratmalarına yani 
hayatlarının kontrolünü ellerine almalarına engel olduğu için öğrenilmiş çaresizlik ortaya 
çıkmaktadır.  

 

 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere bireyin bilgisinin toplumsal olandan yani kültürel alandan şekillendiği ve 
toplumsal bilginin ise bireysel düşünceler yolu ile oluştuğu çift taraflı bir ilişki söz konudur. 
Topluluğun ortak hafızasında ve egemen kültürün söylemlerinde olumsuz imajlarla yer edinen 
öteki, kemikleşmiş bu tanımlamaları ne yaparsa yapsın değiştiremeyeceğini öğrenmekte ve 
öteki konumundan sıyrılmak için çabalamaktan vazgeçmektedir. Hatta daha da ileri bir evrede 
kendisi için üretilmiş olan olumsuz söylemleri kabullenerek bu olumsuz söylemlere paralel bir 
hayat sürdürmeye başlamaktadır. Hayatının gidişatı, toplumdaki yeri ve hatta kim olduğu 
özne konumundaki egemen kültür tarafından belirlenen bu dezavantajlı bireyler ya da gruplar 
böylece çaresizliği öğrenmektedirler. Çünkü toplum tarafından tanımlanmak, karalanmak, 
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yaftalanmak ve dışlanmak bunlara maruz kalanların kendilik algısında bozulmalara neden 
olmaktadır. Bu süreçte değersizleştirilenlerin kendilerine güven ve saygı duymaları ve hatta 
buna uygun bir hayat tahayyülü içinde olmaları mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 
öğrenilmiş çaresizliğe neden olan toplumsal süreçler gözden kaçtığı, dezavantajlı grupların 
maruz kaldığı toplumsal şiddet ortadan kalkmadığı sürece bazı ruhsal sorunların üstesinden 
gelmek imkânsız hale gelmektedir. Sonuç olarak psikoloji alanının içine hapsolmuş bir teori 
olan öğrenilmiş çaresizlik sendromunun toplumsal kökenlerinin görmezden gelinmemesi ve 
dolayısıyla meselenin aynı zamanda sosyolojik boyutunun farkına varılması gerekmektedir.   
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ÖZET  
Kadmiyum (Cd), esansiyel olmayan bir ağır metal olup, büyümenin azalması ve klorozis gibi 
ciddi morfolojik, fizyolojik ve moleküler etkilere neden olmaktadır. Bir karboksimetil ikame 
edicisi içeren indol türevi olan indol-3-asetik asit (IAA), doğal olarak oluşan en yaygın oksin 
sınıfı bitki hormonudur. Bu çalışmanın amacı, kadmiyum toksisitesi ile ilişkili oksidatif 
hasara karşı bazı büyüme parametreleri, yaprak nisbi su içeriği (RWC), elektrolit sızıntısı, 
klorofil floresansı (Fv/Fm), Cd içeriği ve membranların lipid peroksidasyonu miktarları 
üzerine IAA’nın olası koruyucu rolünü değerlendirmektir. Sera deneyleri gerçekleştirilmiş 
olup tohumlar iki ay süre ile büyütülmüştür. Sonrasında, fideler gelişigüzel bir şekilde dört 
gruba ayrılmıştır: kontrol, Cd (100 μM), IAA (25 μM) ve IAA (25 μM) + Cd (100 μM). On 
dördüncü günün sonunda, büyüme parametreleri, RWC, elektrolit sızıntısı, Fv/Fm, Cd içeriği 
ve lipid peroksidasyonunu ölçmek için standart analiz yöntemleri kullanılmıştır. Cd 
toksisitesi, bitki biyokütlesini ve klorofil floresansını inhibe ederken RWC'de önemli bir 
değişiklik (P < 0.05) kaydedilmemiştir. IAA uygulaması, bitki büyümesini ve tilki kuyruğu 
bitkisinin Fv/Fm'sini iyileştirmiştir. IAA + Cd gruplarındaki Cd stres toleransı, sadece Cd 
uygulanan gruplardan daha yüksek belirlenmiştir. Diğer taraftan, Cd, kontrol bitkileri ile 
kıyaslandığında elektrolit sızıntısı, lipid peroksidasyonu ve Cd düzeylerinde artışa neden 
olmuştur. Dıştan IAA uygulaması ile Cd’la muamele edilmiş bitkilerdeki elektrolit sızıntısı, 
lipid peroksidasyonu ve Cd seviyelerindeki artışlar azalmıştır. Sonuç olarak, Amaranthus 
retroflexus'un Cd toleransını arttırmada dıştan IAA uygulaması önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Amaranthus retroflexus, indol-3-asetik asit, kadmiyum 
 
 
 
 

 
ABSTRACT  
Cadmium (Cd) is a non-essential heavy metal and causes severe morphological, physiological 
and molecular effects such as growth reduction and chlorosis. Indole-3-acetic acid (IAA), a 
derivative of indole containing a carboxymethyl substituent, is the most common naturally 
occurring plant hormone of the auxin class. The aim of this study was to evaluate the role of 
IAA as a possible protector against oxidative damage associated with cadmium toxicity on 
some growth parameters, leaf relative water content (RWC), electrolyte leakage, chlorophyll 
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fluorescence (Fv/Fm), Cd content and lipid peroxidation of the membranes. Greenhouse 
experiments were conducted and seeds were grown for two months. After that, the seedlings 
were randomly separated into four groups: control, Cd (100 μM), IAA (25 μM) and IAA (25 
μM) + Cd (100 μM). At the end of the fourteenth day, standard methods of analysis were used 
to determine for measuring growth parameters, RWC, electrolyte leakage, Fv/Fm, Cd content 
and lipid peroxidation. Cd toxicity inhibits plant biomass and chlorophyll fluorescence while 
there was no significant (P < 0.05) change in RWC. The IAA application improved plant 
growth and Fv/Fm of redroot pigweed plant. The Cd stress tolerance at IAA + Cd groups 
appeared to be higher than that of Cd groups. On the other hand, Cd caused increases in 
electrolyte leakage, lipid peroxidation and Cd levels when compared to control plants. With 
the treatment of exogenous IAA, electrolyte leakage, lipid peroxidation and Cd levels 
increases of Cd-treated seedlings reduced. In conclusion, exogenous IAA application plays an 
important role in enhancing the Cd tolerance of Amaranthus retroflexus. 
 
Keywords: Amaranthus retroflexus, cadmium, indole-3-acetic acid  
 
 
GİRİŞ 
Amaranthus retroflexus L., Amaranthaceae familyasına ait tek yıllık otsu bir bitkidir (Ibotov 
vd., 2021; Bai ve Zhao, 2022). Herbisitlere karşı direnç kazanmış bir tür olan Amaranthus 
retroflexus önemli bir C4 bitkisidir (Etminani vd., 2022). “Tanrıların altın tanesi” olarak 
isimlendirilen bu bitki eski zamanlarda besin kaynağı olarak kullanılmıştır (Pacifico vd., 
2008, Qian vd. 2016). Bitki, kırmızımsı dik bir gövdeye sahip olup içeriğindeki aldehitler, 
alkoloidler, flavonoidler, steroidler, saponinler  gibi organik bileşikler sayesinde allelopatik ve 
terapötik özellikler göstermektedir (Shahrokhi vd., 2011; Bakhshayeshan-Agdam vd., 2021).  
 
Kadmiyum (Cd), Amerikan Toksikoloji Komitesi tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan 
toksik ve esansiyel olmayan ağır metaldir (Wang vd., 2021; You vd., 2022). Mobil bir 
element olan Cd, bitkiyi morfolojik, fizyolojik ve moleküler seviyede olumsuz yönde 
etkileyerek bitki büyümesini ve verimini hasara uğratarak sürdürülebilir tarım için büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır (Dhalaria vd., 2020; Raza vd., 2020; Zhu vd., 2021; Hoque vd., 2021). 
Antropojenik faaliyetler sonucu toprakta artan Cd, kökler tarafından absorbe edildikten sonra 
apoplastik ve simplastik yollarla yapraklara doğru taşınmaktadır (Song vd., 2017; Haider vd., 
2021; Zhu vd., 2021; Malik vd., 2022). Cd, bitkide ozmotik stres, iyon dengesizliği, oksidatif 
stres, membran düzensizliği gibi pek çok hasara neden olmaktadır (Hoque vd., 2021). Bitkiler 
Cd’un meydana getirdiği hasara direnç, kaçınma veya tolerans mekanizmalarını geliştirerek 
cevap verebilmektedirler (Song vd., 2017). 
 
Bitki büyüme düzenleyicileri ağır metal toksisitesinin hafifletilmesinde önemli görevlere 
sahiptirler (Singh ve Prasad, 2014). Oksin grubu doğal bir fitohormon olan indol-3-asetik asit 
(IAA) sayısız bitki büyüme ve gelişme süreçlerinde rol alan önemli bir sinyal moleküldür 
(Bashri ve Prasad, 2015; Pencík vd., 2018; Ran vd., 2020; Zhang vd., 2020). IAA’nın 
özellikle hücre uzaması (Hager, 2003), tropizma olayları (Esmon vd., 2005) ve hem 
hücrelerarası hem de tüm bitkide apikal-bazal polaritenin kurulması (Friml vd., 2006) gibi 
önemli görevleri bulunmaktadır. Literatürde farklı pek çok bitki ile yapılan çalışmada 
IAA’nın Cd toksisitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu rapor edilmektedir (Khan vd., 2019; 
Ran vd., 2020; Li vd., 2022; Xu vd., 2022). Ancak, Cd stresi altında yetişen Amaranthus 
retroflexus bitkisi üzerinde IAA’nın fizyolojik ve biyokimyasal etkileri üzerine çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı kadmiyum stresine maruz bırakılan Amaranthus 
retroflexus bitkisinde büyüme parametreleri, yaprak nisbi su içeriği, membran geçirgenliği, 
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klorofil floresansı ve membranların lipid peroksidasyonunun nasıl etkilendiğini belirleyerek 
dıştan uygulanan IAA’nın koruyucu rolünü belirlemektir.  
YÖNTEM 
Bitki Materyali ve Büyütme Koşulları 
Çalışmada kullanılan Amaranthus retroflexus L. tohumları steril edildikten sonra kontrollü 
sera ortamında (25-18°C/gündüz-gece; %60-70 nemde) torf:perlit:kum (1:1:1) karışımının yer 
aldığı viyollere ekilmiştir. Bitkiler düzenli sulama yapılarak iki ay boyunca yetiştirilmiştir. 
Sonrasında eşit boy ve gelişim gösteren bitkiler kontrol, Cd (100 μM), IAA (25 μM) ve IAA 
(25 μM) + Cd (100 μM) olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Cd ve IAA uygulamaları sulama 
suyu ile topraktan yapılmıştır. On dört günlük uygulamanın ardından hasat edilmiştir. Bitkiler 
derhal sıvı azottan geçirilerek analizlere kadar -80°C’de muhafaza edilmiştir. Büyüme 
parametrelerinin belirlenmesi için hasat aşamasında her bir gruptan gelişigüzel 10’ar bitkiden 
alınan yaprakların boyları ölçülerek yaş ağırlıkları tartılmıştır. Ardından yapraklar 70°C’de 72 
saat bekletildikten sonra kuru ağırlıkları belirlenmiştir.  
 
Yaprak Nisbi Su İçeriğinin (RWC) Belirlenmesi 
Yaprak nisbi su içeriği Smart ve Bingham (1974) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Bunun 
için her gruba ait yaprak örneklerinin yaş ağırlıkları belirlendikten sonra yapraklar distile su 
içerisinde bekletilerek turgit ağırlıkları tartılmıştır. Bu işlemden sonra yapraklar 70°C’de 72 
saat bekletilerek kuru ağırlıkları belirlenmiştir. RWC değeri aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 
RWC(%)= [(Yaş ağırlık - Kuru ağırlık) / (Turgit ağırlık - Kuru ağırlık)]x100 
 
Elektrolit Sızıntı Miktarının Belirlenmesi 
Shi vd. (2006) tarafından belirlenen yöntem ile elektrolit sızıntı değerleri ölçülmüştür. Bu 
kapsamda her gruba ait yapraklardan alınan diskler 10 mL saf su içerisinde 24 saat boyunca 
karanlık bir ortamda bekletilmiştir. Ardından sıvının elektriksel iletkenliği (EC1) ölçülmüştür. 
Ardından tüpler otoklavlandıktan sonra tüplerin soğuması beklenmiş ve tekrar elektriksel 
iletkenlik (EC2) ölçülmüştür. Elektriksel iletkenlik miktarı aşağıda bulunan denkleme göre 
hesaplanmıştır.  
 
EC(%)= (EC1 / EC2) X100 
 
Klorofil Floresansının (Fv/Fm) Belirlenmesi 
Klorofil floresansı fotosistem II fotokimyasının kuantum verimi olarak ifade edilmekte olup 
klorofil florometre cihazı ile ölçülmüştür. Ölçüm öncesi yapraklar klipsler ile 20 dakika 
boyunca karanlığa adapte edilmiş ve süre sonunda ölçüm gerçekleştirilerek Fv/Fm değerleri 
kaydedilmiştir. 
 
Kadmiyum (Cd) Miktarının Belirlenmesi 
Cd elementi analizi Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde (DÜBİT) bulunan ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik 
Emisyon Spektroskopisi) cihazı ile tespit edilmiştir. Amaranthus retroflexus yaprak örnekleri 
kurutulduktan sonra öğütülen numunelerden 0,5 g tartılmıştır. Örnekler HNO3 ile mikrodalga 
kapalı sistemde çözünürleştirilmiştir ve ardından son hacimler 50 mL’ye safsu ile 
tamamlanarak analize hazır hale getirilmiştir.  
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Şekil 1. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin yaprak 
boyuna etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı harf ile 
gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin yaprak 
yaş ağırlığına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı 
harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin yaprak 
kuru ağırlığına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı 
harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  
 
Çalışmamızda, Amaranthus retroflexus bitkisinin yaprak nisbi su içeriğinin kontrol bitkileri 
ile kıyaslandığında istatistiksel olarak (P < 0.05) önemli bir değişiklik göstermediği tespit 
edilmiştir (Şekil 4). Aynı zamanda, dıştan 25 μM IAA uygulaması da bitkide değişim 
meydana getirmemiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada, Amaranthus retroflexus bitkisinin Cd 
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toksisitesine karşı bünyesindeki su miktarını koruyabildiği görülmektedir. Yaprak nisbi su 
içeriği bitkinin içsel su durumunu ifade etmekte ve farklı abiyotik stres türlerine karşı bitki 
toleransının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır (Ullah vd., 2016). Çalışmamızın aksine, 
Eremochloa ophiuroides (Liu vd., 2012) ve Triticum aestivum L. cv. Giza 168 (Agami ve 
Mohamed, 2013) bitkilerinde Cd stresi yaprak nisbi su içeriğini azaltmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin yaprak 
RWC’sine etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı harf 
ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  
 
Klorofil floresansı, fotosistem II’de emilen ışığın maksimum fotosentetik verimliliğini ortaya 
koyan Fv/Fm oranıdır (Imal, 2015). Çalışmamızda, Fv/Fm, Cd stresi ile olumsuz etkilenmiştir 
ve kontrol bitkileri ile kıyaslandığında Fv/Fm değeri %7,01 azalmıştır. Diğer taraftan, IAA 
uygulaması Fv/Fm’yi %4,7 oranında arttırmıştır (Şekil 5). Çalışmamızla benzer şekilde, 
Lycopersicum esculantum (Khan vd., 2019), Gossypium hirsitum (An vd., 2019), Medicago 
sativa (Liv d., 2020) ve Oryza sativa (Farooq vd., 2022) bitkilerinde Cd stresi klorofil 
floresansını azaltmıştır. Bu çalışmalar içerisinde Khan ve ark. (2019)’nın domates bitkisi 
üzerinde yaptığı çalışmada, IAA’nın dıştan uygulanması sonucunda Fv/Fm değerinin arttığı 
gösterilmiştir.  
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Şekil 5. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin yaprak 
Fv/Fm oranına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı 
harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  
 
Kadmiyum stresi altındaki Amaranthus retroflexus bitkisinin yapraklarındaki Cd değişimine 
IAA’nın etkisine bakıldığında, Cd miktarında Şekil 6’da da görüldüğü üzere istatistiksel 
olarak önemli ölçüde (P < 0,05) azalışa neden olduğu belirlenmiştir. Dıştan IAA uygulaması 
yapraklardaki Cd miktarını IAA uygulaması yapılmamış bitkilerle kıyaslandığında %48,1 
oranında azaltmıştır. Çalışmamızla benzer şekilde, Khan vd. (2019)’nin yapığı bir çalışmada 
100 μM Cd stresi altında yetiştirilen domates bitkisinde 5 μM IAA uygulaması ile Cd 
içeriğinin düştüğü gösterilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin 
yapraklarındaki Cd miktarına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak 
belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. (nd; 
belirlenmedi) 
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Amaranthus retroflexus bitkisi üzerine Cd stresinin yapraklarda membran geçirgenliğine 
etkisi, Şekil 7’de gösterilmiştir. Kontrol bitkileri ile karşılaştırıldığında Cd uygulaması 
elektrolit sızıntıyı %28,2 arttırmıştır. Bu artış, dıştan IAA uygulaması ile birlikte elektrolit 
sızıntısında %15,3’lük azalmaya neden olmuştur. Hücre membranı geçirgenliği olarak da 
ifade edilen elektrolit sızıntısı stres toleransı ile doğrudan ilişkili bir göstergedir (Demidchik 
vd., 2014). Çalışmamızda, Amaranthus retroflexus bitkisinde 100 μM Cd uygulamasının 
membran iletkenliğini artması durumu, buğday (Agami ve Mohamed, 2013) ve domates 
(Khan vd., 2019) bitkilerinde de kaydedilmiştir. IAA uygulaması Cd toksisitesinin etkilerini 
azaltarak membran bütünlüğünün korunmasında yardımcı olmuştur.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin 
yapraklarındaki elektrolit sızıntısına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata 
olarak belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark 
yoktur.  
 
Mevcut çalışmada, membranlarda lipid peroksidasyon düzeyi tiyobarbitürik asit reaktif 
maddelerinin (TBARS) içeriğine bakılarak tespit edilmiş ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 14 
günlük Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus bitkisinde TBARS miktarı %18,4 artmıştır. 
Diğer taraftan, dıştan IAA uygulaması TBARS seviyesinde azalmaya neden olmuştur. IAA 
uygulaması yapılmamış bitkilerle kıyaslandığında bu azalma %11,1 olarak belirlenmiştir. 
Membran lipidlerinin peroksidasyon seviyesi bitkinin strese tolerans göstergelerinden bir 
tanesidir. Çalışmamızla benzer şekilde, şalgam (Moreira vd., 2015), pamuk (An vd., 2019), 
domates (Khan vd., 2019), Çin lahanası (Zhu vd., 2019) gibi pek çok bitkide Cd uygulaması 
membranların lipid peroksidasyon seviyesini önemli ölçüde arttırmıştır. Benzer şekilde, Khan 
vd. (2019)’nin domates bitkisine dıştan IAA uygulaması lipid peroksidasyon seviyesinde 
düşüş meydana getirmiştir.  
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Şekil 8. IAA uygulamasının Cd stresi altındaki Amaranthus retroflexus L. bitkisinin 
yapraklarındaki TBARS miktarına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak 
belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur.  
 
 
SONUÇ 
Dıştan bitki büyüme düzenleyicilerin bitkiye uygulanması ile çevresel stres faktörlerine karşı 
bitkinin adaptasyonunun sağlanması bitkinin stresle mücadelesinde önemli stratejilerden 
biridir. Bu bağlamda, bu çalışmada toksik ağır metal olan Cd varlığında yetiştirilen 
Amaranthus retroflexus bitkisine kökten uygulanan IAA’nın stresin olumsuz etkilerini 
önlemede yardımcı olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda, Cd stresi altında yetiştirilen 
Amaranthus türünde yaprak boy, yaş ve kuru ağırlıkları ile klorofil floresans değerlerinin 
azaldığı ve bu düşüşe paralel olarak da elektrolit sızıntı ve lipid peroksidasyon değerlerinde 
artış olduğu belirlenmiştir. Bitkinin stres koşulları altında RWC miktarını değiştirmeyerek su 
durumunu koruduğu kaydedilmiştir. Özellikle IAA uygulaması Cd uygulanan ortamda yetişen 
Amaranthus bitkisinin yapraklarındaki Cd içeriğinde büyük oranda azalmaya neden olmuştur. 
Literatürde yer alan pek çok çalışmada, dıştan uygulanan IAA’nın Cd stresinin etkilerini 
hafifleterek bitkilerin yetiştirildikleri ortama kolaylıkla adapte oldukları gösterilmiştir. 
Çalışmamızda yer alan sonuçlara göre, IAA uygulamasının Amaranthus retroflexus bitkisinde 
Cd toksisitesine karşı toleransın artırılmasında büyük bir potansiyele sahip olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
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ÖZET  
Kuraklık, ürün üretimini engelleyen en zararlı abiyotik stres etkilerinden biridir. Ayçiçeği 
(Helianthus annuus L. cv. ‘Metinbey’; Asteraceae) tüm dünyada ekonomik önemi olan yağlı 
tohumlu bir bitkidir. Bu çalışmanın amacı, dıştan melatoninin uygulamasının kurak koşullar 
altında yetiştirilen ayçiçeği bitkilerinin morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerine etkilerini 
araştırmaktır. Bu amaçla, yaprak ve sürgün uzunluğu, yaprak yaş ve kuru ağırlıkları, yaprak 
nisbi su içeriği (RWC), ozmotik potansiyel (Ψw), elektrolit sızıntısı (EL), klorofil floresansı 
(Fv/Fm), klorofil ve karotenoid içerikleri ölçülmüştür. Sera deneyleri gerçekleştirilmiş ve 
tohumlar üç ay süre ile büyütülmüştür. Daha sonra bitkiler gelişigüzel bir şekilde seçilerek 4 
gruba ayrılmıştır: kontrol, melatonin, kuraklık ve melatonin + kuraklık. Melatonin 5 gün 
boyunca yapraktan foliar olarak uygulanmıştır. İki haftalık kuraklık stresinden sonra tüm 
gruplar hasat edilmiştir. Kuraklık stresi, ayçiçeği bitkisinde yaprak yaş ve kuru ağırlıklarını, 
yaprak ve sürgün uzunluklarını, RWC, Fv/Fm, Ψw, klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve 
karotenoid içeriğini önemli ölçüde azaltırken, EL miktarını arttırmıştır. Diğer taraftan, 
melatoninin yapraktan foliar uygulanması kuraklık stresinin olumsuz etkilerini azaltmış; 
büyüme ve fizyolojik parametreleri iyileştirmiştir. Melatonin uygulaması, kuraklık stresi 
altındaki ayçiçeği bitkisinin Fv/Fm (%2,5), RWC (%9,8), Ψw (%16,7), ve klorofil a (%43,9), 
klorofil b (%46,7), toplam klorofil (%44,5) ve toplam karotenoid (%58.6) içeriği gibi 
fotosentetik pigment miktarlarını, kuraklık altında yetiştirilen melatonin ile muamele 
edilmemiş bitkilerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttırmış; EL (%13,3)’yi azaltmıştır. 
Genel olarak, dıştan melatonin uygulamasının ayçiçeği fidelerinde kuraklık toleransını 
arttırdığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Helianthus annuus, Kuraklık stresi 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT  
Drought is one of the most detrimental abiotic stress effect that hampered crop production. 
Sunflower (Helianthus annuus L cv. ‘Metinbey’; Asteraceae) is an oilseed crop having 
economical importance all over the world. The aim of this study was to investigate the effects 
of exogenous melatonin treatment on morphological and physiological characteristics of 
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sunflower plants grown under drought conditions. With this aim, leaf and shoot length, leaf 
fresh and dry weights, leaf relative water content (RWC), osmotic potential (Ψw), electrolyte 
leakage (EL), chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), chlorophyll and carotenoid contents were 
measured. Greenhouse experiments were conducted and seeds were grown for three months. 
After that, the seedlings were randomly separated into four groups: control, melatonin, 
drought and melatonin + drought. Melatonin was applied as a foliar spray for 5 days. After 
two-week of drought stress, all groups were harvested. Drought stress significantly reduced 
leaf fresh and dry weights, leaf and shoot lengths, RWC, Fv/Fm, Ψw, chlorophyll a, 
chlorophyll b, total chlorophyll and total carotenoid content while increased the amount of EL 
in sunflower plant. On the other hand, the foliar application of melatonin reduced the adverse 
effects of drought stress and improved growth and physiological parameters. Melatonin 
treatment significantly increased Fv/Fm (2.5%), RWC (9.8%), Ψw (16.7%) and the 
photosynthetic pigments such as chlorophyll a (43.9 %), chlorophyll b (46.7 %), total 
chlorophyll (44.5%) and carotenoid (58.6%) content and decreased EL (13.3)% of drought-
stressed sunflower plants as compared non-melatonin-treated plants grown under drought. 
Overall, it is concluded that exogenous application of melatonin enhances drought tolerance 
in sunflower seedlings. 
 
Keywords: Drought stress, Helianthus annuus, Sunflower 
 
 
GİRİŞ 
Bitkiler yaşam alanlarda büyüme ve gelişimlerini etkileyerek ürün kalitesinin düşmesi ile 
sonuçlanan bir veya daha fazla etkenin tehdidi sonucu meydana gelen stres durumu altında 
yaşamsal faaliyetlerine devam ederler. Strese neden olan kuraklık, yüksek ve düşük 
sıcaklıklar, kimyasallar, tuzluluk, ağır metaller, besin eksikliği, UV, yüksek ışık ve donma 
gibi abiyotik faktörlerin etkisinin küresel ısınma ile artacağına dair bilimsel veriler var 
olmakla birlikte bu durumun oluşturacağı riskler Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli’nde (IPCC) de değerlendirilmiştir. Bitkiler, karşılaştıkları bu çevresel koşullarla başa 
çıkamazlarsa hayatta kalamazlar. Söz konusu bu gerçeklikle birlikte, giderek artan dünya 
nüfusu gıda talebinin de artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, hem küresel iklim 
değişikliğine adapte olabilecek hem de artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde 
olumsuz çevre koşullarına daha toleranslı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi önemli bir küresel 
tarım sorunudur (Shinozaki vd., 2006). 
 
Su kıtlığı, bitkilerde büyüme ve gelişimi kısıtlayan faktörlerin başında gelmektedir. Suyun 
teminindeki uzun süreli kıtlık kuraklık olarak tanımlanmaktadır (Saha vd., 2022). Kuraklık 
bitkide stoma faaliyetlerinde değişim meydana getirdiğinden fotosentez ve solunum olaylarını 
olumsuz etkileyerek morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler tüm süreçlerde 
hasarlara neden olmaktadır (Yang vd., 2021; Bai vd., 2022). Bitkiler su kıtlığı ile başa 
çıkabilmek için çeşitli direnç ve adaptasyon mekanizmaları geliştirirler. Bunlar arasında kök 
uzunluğunda artış, yaprak kıvrılması, kök ile sürgün oranında değişim, ozmolit birikimi, 
ozmotik ve hormonal düzenleme yer almaktadır (Seleiman vd., 2021). Bununla birlikte, 
kuraklık stresine dayanıklılık bitkiden bitkiye farklı mekanizmaları içine alan düzenlemelerle 
değişmektedir (Jaleel vd., 2007). Bitkilerde uygun olmayan çevre koşullarına adaptasyon 
süreci, stresin algılanması, sinyal iletimi ve strese özgü genlerin ve metabolitlerin ifade 
edilmesini içine alan moleküler ağ şelalesinin aktifleştirilmesi ile mümkündür. Kuraklık stresi 
altında yetişen bitkilerde dıştan uygulanan antioksidan maddelerin metabolik ağın 
düzenlenmesinde kimyasal sinyal yolakları ile ilişki içerisinde oldukları bilinmektedir. 
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Güçlü bir antioksidan olan melatonin (N-asetil-5-metoksitriptamin) bakterilerde, omurgalı 
hayvanlarda ve bitkilerde pek çok işleve sahip düşük moleküler ağırlıklı bir moleküldür 
(Zhang vd., 2014). Özellikle bitkilerde pek çok abiyotik stres faktörlerine karşı bitki direncini 
geliştirebilen doğal bir biyolojik uyarıcıdır (Zhang vd., 2020; Altaf vd., 2021; Li vd., 2022). 
Bitki büyüme düzenleyicisi olarak da kabul edilen melatonin, bitkilerde stres faktörlerine 
karşı toleransı arttırmaktadır (Yakupoğlu vd., 2018). Bu kapsamda kuraklık stresi altındaki 
yetiştirilen çeltik (Silalert ve Pattanagul, 2021), mısır (Ren vd., 2021), soya fasulyesi (Imran 
vd., 2021) ve elma (Wang vd., 2022) gibi bitkilerinde melatoninin stres toleransını teşvik 
ettiği kaydedilmiştir.  
 
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Asteraceae familyasına ait, en önemli yağ bitkilerinden 
biridir (Onoja vd., 2019; Gao vd., 2022). %38-50 oranında yağ içeriğine sahip olduğundan 
dünyanın en önemli ikinci yemeklik yağ kaynağıdır (Al-Snafi, 2018; Jan vd., 2022). Ayçiçeği 
tohumları karbohidratlar, fenolikler, flavanoidler, tanenler, tokoferoller, alkaloidler, 
saponinler, fitosteroller, steroidler, triterpenoidler açısından zengin bir içeriğe sahiptir (Guo 
vd., 2017; Al-Snafi, 2018; Onaja vd., 2019). Bu sayede antioksidan, antimikrobiyal, 
antitümor, antifungal, antikanser  aktivite göstermektedir  (Bashir vd., 2015; Meral, 2019; 
Mahamba ve Palamuleni, 2022). Gıda zincirinde önemli yere sahip olan ayçiçeği bitkisinin 
kuraklık stresine karşı verdiği cevaplara dair literatürde çalışmalar mevcut olsa da melatoninin 
bu bitkide kuraklık stresine karşı cevabı henüz net değildir. Bu çalışmanın amacı,  dıştan 
melatonin uygulanan ayçiçeği bitkilerinde kuraklık stresi altında verilen yanıtları büyüme 
parametreleri, yaprak nisbi su içeriği, klorofil floresansı, ozmotik potansiyel, membran 
kararlılığı ve pigment içerikleri arasındaki ilişkiyi araştırarak belirlemektir. 
  
 
YÖNTEM 
Bitki Materyali ve Büyütme Koşulları 
Helianthus annuus L. cv. ‘Metinbey’ çeşitine ait tohumlar Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü/Edirne’den temin edilmiştir. Çalışma kontrollü sera ortamında (25-18°C/gündüz-
gece; %60-70 nemde) gerçekleştirilmiş ve 1:1:1 oranında toprak, perlit ve torf içeren viyollere 
her viyolde bir adet tohum olacak şekilde ekilmiştir. Ekimden bir hafta sonra çimlenme 
gözlemlenmiş ve düzenli sulama yapılarak bitkiler 3 ay boyunca yetiştirilmiştir. Üç ay 
sonunda bitkiler kontrol, melatonin, kuraklık ve melatonin+kuraklık olmak üzere 4 gruba 
ayrılmıştır. Melatoninli gruplara 5 gün boyunca foliar olarak yapraktan 100 μM melatonin 
uygulaması yapılmıştır. Kuraklık bitkilerin hiç sulama yapılmaması şeklinde gerçekleştirilmiş 
ve 14 gün sonunda bitkiler hasat edilmiştir. Bitkiler hasat esnasında derhal sıvı azottan           
(-196°C) geçirilerek analizlere kadar -80°C’de muhafaza edilmiştir. Büyüme parametrelerinin 
belirlenmesi için hasat aşamasında her bir gruptan gelişigüzel 10’ar bitkiden alınan yaprak ve 
sürgünlerin boyları ölçülmüştür. Bununla birlikte, her bir deneme grubundaki bitkilerin 
yapraklarının yaş ağırlıkları tartılmıştır. Ardından yapraklar 70°C’de 72 saat bekletildikten 
sonra kuru ağırlıkları belirlenmiştir.  
 
Yaprak Nisbi Su İçeriğinin (RWC) Belirlenmesi 
Yaprak nisbi su içeriği Smart ve Bingham (1974) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Bunun 
için her gruba ait yaprak örneklerinin yaş ağırlıkları belirlendikten sonra yapraklar distile su 
içerisinde bekletilerek turgit ağırlıkları tartılmıştır. Bu işlemden sonra yapraklar 70°C’de 72 
saat bekletilerek kuru ağırlıkları belirlenmiştir. RWC değeri aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 
RWC(%)= [(Yaş ağırlık - Kuru ağırlık) / (Turgit ağırlık - Kuru ağırlık)]x100 
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Ozmotik Potansiyelin (Ψw) Belirlenmesi  
Ozmotik potansiyel buhar basıncı ozmometresi cihazı ile Santa-Cruz vd. (2002) yöntemi 
kullanılarak ölçülmüştür. Her bir gruptan alınan bitki örneklerinin yaprakları ependorfta cam 
baget yardımı ile ezilmiş ardından 5000 rpm’de 5 dk santrifüj edilmiştir. Ölçümler MPa’ya 
dönüştürülerek kaydedilmiştir. 
 
Elektrolit Sızıntı Miktarının Belirlenmesi 
Shi vd. (2006) tarafından belirlenen yöntem ile elektrolit sızıntı değerleri ölçülmüştür. Bu 
kapsamda her gruba ait yapraklardan alınan diskler 10 mL saf su içerisinde 24 saat boyunca 
karanlık bir ortamda bekletilmiştir. Ardından sıvının elektriksel iletkenliği (EC1) ölçülmüştür. 
Ardından tüpler otoklavlandıktan sonra tüplerin soğuması beklenmiş ve tekrar elektriksel 
iletkenlik (EC2) ölçülmüştür. Elektriksel iletkenlik miktarı aşağıda bulunan denkleme göre 
hesaplanmıştır.  
 
EC(%)= (EC1 / EC2) X100 
 
Klorofil Floresansının (Fv/Fm) Belirlenmesi 
Klorofil floresansı fotosistem II fotokimyasının kuantum verimi olarak ifade edilmekte olup 
klorofil florometre cihazı ile ölçülmüştür. Ölçüm öncesi yapraklar klipsler ile 20 dakika 
boyunca karanlığa adapte edilmiş ve süre sonunda ölçüm gerçekleştirilerek Fv/Fm değerleri 
kaydedilmiştir. 
 
Fotosentetik Pigment İçeriğinin Belirlenmesi 
Klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları, Arnon (1949), karotenoid miktarları ise 
Jaspars (1965) tarafından bulunan yöntemle belirlenmiştir. 0,1 gr taze yaprak örneği %80 
aseton içerisinde öğütülmüş ve sonrasında 5000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Süpernatant 663, 
645 ve 450 nm absorbans değerlerinde spektrofotometre cihazı ile ölçülmüş ve araştırıcıların 
rapor ettiği formülde yerine konularak hesaplanmıştır. 
 
İstatiksel Analizler 
Bütün analizler üç (n = 3) tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar aritmetik ortalama ± standard 
hata olarak ifade edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 25 
paket programı içerisinde yer alan tek-yönlü varyans analizi (one way ANOVA) ile analiz 
edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak P 
< 0,05 önem derecesinde belirlenmiştir.  
 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
İklim değişikliği nedeniyle karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan kuraklık, bitkilerin 
büyümesini, gelişimini, üretkenliğini ve metabolik süreçleri etkileyen yıkıcı bir stres 
faktörüdür (Kolenc vd., 2016, Malik vd., 2021). Çalışmamızda, kuraklık stresi ayçiçeği 
bitkisinin yaprak ve sürgün uzunluğu değerlerinde sırasıyla %29,1 ve %9,6 düşüşe neden 
olmuştur (Şekil 1). Benzer sonuçlar yaprak yaş ve kuru ağırlık için de kaydedilmiştir (Şekil 
2). Kuraklık stresi, ayçiçeği bitkisinin yaprak yaş ağırlığını %63,8 azaltırken kuru ağırlığını 
%43 azaltmıştır. Melatonin uygulaması özellikle yaprak yaş ve kuru ağırlıklarında melatonin 
uygulanmamış kuraklık stresi altındaki bitkilere kıyasla önemli ölçüde artış meydana 
getirmiştir. Bu artışlar yaş ve kuru ağırlıkta sırasıyla %23,3 ve %13,3 olarak kaydedilmiştir. 
Çalışmamızla benzer şekilde, kuraklık stresi alfalfada (Roy vd., 2021), biberde (Okunlola vd., 
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2022), patateste (El-Yazied vd., 2022), elmada (Wang vd., 2022), çeltik (Liv d., 2022) ve 
daha pek çok bitkide büyüme parametrelerinde azalmaya neden olurken, melatonin dıştan 
uygulandığında söz konusu bitkilerde boy, yaş ve kuru ağırlıkta artış meydana getirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
yaprak (A) ve sürgün (B) uzunluğuna etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata 
olarak belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark 
yoktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
yaprak yaş (A) ve kuru (B) ağırlığına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata 
olarak belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark 
yoktur. 
 
Yapraktaki su durumunu belirlemek için ölçülen RWC değeri incelendiğinde kontrol bitkileri 
ile kuraklık stresi altındaki bitkiler arasında önemli bir farklılık kaydedilmiştir. Kuraklık 
yaprak RWC değerinde %48,6 azaltırken dıştan melatonin uygulaması ile bu değer %9,8 
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artmıştır (Şekil 3). Melatonin uygulaması ile kuraklıkta kaybedilen suyun miktarında azalma 
gözlenmiştir. Benzer şekilde, farklı şiddetlerde uygulanan kuraklık stresinin bitkilerde su 
içeriğini azalttığı rapor edilmiştir (Ye vd., 2016; Imran vd., 2021; Roy vd., 2021; El-Yazied 
vd., 2022). Melatonin uygulamasının da yapraklarda turgorun tekrar kazanılması ve 
yaprakların su durumlarının korunmasında yardımcı olduğu kaydedilmiştir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
nisbi su içeriğine (RWC) etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak 
belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. 
 
Yaprak nisbi su içeriğinde olduğu gibi, çalışmamızda, kuraklık stresi altındaki ayçiçeği 
yapraklarında ozmotik potansiyel değerinde de düşüş meydana gelmiştir (Şekil 4). Stres 
altındaki bitkiler ile kontrol grubu bitkileri karşılaştırıldığında ozmotik potansiyelde %64,7 
azalmıştır. Kuraklık stresi altındaki bitkilere melatonin uygulaması yapıldığında ise melatonin 
uygulanmamış bireylere kıyasla ozmotik potansiyel %14,3 oranında iyileşmiştir. Kuraklık 
stresine maruz kalmış bitkiler hücre turgorlarını koruyabilmek için hücre içerisinde birtakım 
organik madde biriktirerek osmotik potansiyeli düzenlerler ve bu durum kuraklık toleransını 
belirlemede önemli bir belirteçtir (Bayar ve Deligöz, 2019). Çalışmamızla benzer şekilde, Ye 
vd. (2016)’nin mısır bitkisi ile yaptığı bir çalışmada 8 günlük kuraklık stresi yaprak ozmotik 
potansiyelinin düşmesine neden olurken, 100 μM melatonin uygulamasının ozmotik 
potansiyel düşüşünü azalttığı gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
ozmotik potansiyeline etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak 
belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. 
 
Kuraklık stresi altında yetiştirilen Helianthus annuus bitkisinde klorofil floresans değerinin 
değişimi ve bu değişime melatoninin etkisi Şekil 5’te gösterilmiştir. Fotosistem II (PSII) 
maksimum kuantum verimini ifade eden Fv/Fm oranı, kuraklık stresi ile kontrol bitkileri ile 
kıyaslandığında %3,6 azalmıştır. Bununla birlikte, dıştan melatonin uygulaması ile bu değer 
%2,5 oranında artmıştır. Fv/Fm, PSII reaksiyon merkezlerinde tutulan enerji miktarını temsil 
eder ve stres kaynaklı değişikliklerin tespitinde kullanılan hassas bir yöntemdir (Force vd., 
2003;  Ahammed vd., 2018). Kuraklık stresi altında yetiştirilen Zea mays (Ye vd., 2016) 
bitkisinde benzer bulgular tespit edilmiş olup, melatonin uygulaması Fv/Fm değerini 
arttırmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
klorofil floresansına (Fv/Fm) etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak 
belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. 
 
Kuraklık stresinin bitkiler üzerine etkilerinin araştırılması için kullanılan yöntemlerden biri de 
elektrolit sızıntısı miktarının belirlenmesidir. Mevcut çalışmada membran bütünlüğünün tespit 
edilebilmesi için ölçülen elektrolit sızıntı değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir. Kuraklık stresi 
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altındaki ayçiçeği bitkisinin elektrolit sızıntı seviyesinde %60,4’lük artış tespit edilmiştir. Söz 
konusu artış, dıştan melatonin uygulaması ile %13,3 oranında azalmıştır. Kuraklık stresinin 
bizim bulgularımızla benzer şekilde kuraklık stresi ile arttığını rapor eden çalışmalar 
mevcuttur. Diğer taraftan, kuraklık stresi altında yetişen soya fasulyesi (Imran vd., 2021), 
alfalfa (Roy vd., 2021) ve patates (El-Yazied vd., 2022) bitkilerinde membranda meydana 
gelen hasar melatonin uygulaması ile hafifletilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
elektrolit sızıntısına etkisi. Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. 
Aynı harf ile gösterilen değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. 
 
Fotosentetik pigment analizi su eksikliği yaşayan bitkilerde fotosentezin metabolik dengesini 
değerlendirmek için kullanılan bir göstergedir (Anjum vd., 2011). Çalışmamızda, klorofil ve 
karotenoid miktarları kuraklık stresinden olumsuz etkilenmiştir (Şekil 7). Ayçiçeği bitkisinde 
kuraklık stresi altında klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve toplam karotenoid değerleri 
kontrol bitkileri ile kıyaslandığında sırasıyla %67,9, %70, %68,4 ve %73,2 azalmıştır. Dıştan 
uygulanan melatonin ise bu düşüşü klorofil a miktarında %43,9, klorofil b miktarında %46,7, 
toplam klorofil miktarında %44,5 ve toplam karotenoid miktarında ise %58,6 oranında 
artırmıştır. Çalışmamızla benzer şekilde, kuraklığın teşvik ettiği fotosentetik inhibisyon 
durumu, dıştan melatonin uygulaması ile Zea mays (Ye vd., 2016), Medicago sativa (Roy vd., 
2021) ve Capsicum sp. (Okunlola vd., 2022) türlerinde hafifletilerek kuraklığa karşı 
dayanıklılık kazanıldığı rapor edilmiştir.  
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Şekil 7. Melatonin uygulamasının kuraklık stresi altındaki Helianthus annuus L. bitkisinin 
klorofil a (A), klorofil b (B), toplam klorofil (C) ve toplam karotenoid (D) miktarlarına etkisi. 
Her bir dikey çubuk ortalama ± standard hata olarak belirtilmiştir. Aynı harf ile gösterilen 
değerler arasında P < 0,05 seviyesinde fark yoktur. 
 
 
SONUÇ 
Bu çalışmada, gıda zincirinde önemli yeri bulunan ayçiçeği bitkisinde (Helianthus annuus L.) 
kuraklık stresinin yaprak ve sürgün uzunluğu, yaprak yaş ve kuru ağırlıkları gibi büyüme 
parametreleri, yaprak nisbi su içeriği, ozmotik potansiyel, membran kararlılığı, klorofil 
floresansı ve fotosentetik pigment içerikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Dıştan uygulanan 
antioksidan maddeler ile çevresel stres faktörlerine karşı bitkinin adaptasyonunun sağlanması 
bitkinin stresle mücadelesinde önemli stratejilerden biri olduğundan, güçlü bir antioksidan 
olan melatonin kuraklık stresi altındaki ayçiçeği bitkilerine uygulanarak stres durumunda 
bitkinin stres tepkileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, kuraklık stresi altındaki ayçiçeği 
bitkisinde büyüme parametreleri, yaprak su içeriği, ozmotik potansiyel, klorofil floresansı ve 
klorofil ve karotenoid değerleri azalırken elektrolit sızıntı miktarı artmıştır. Yapraktan foliar 
olarak uygulanan melatonin ise çalışmada ölçülen tüm parametrelerde stresin etkilerini 
hafifletmiştir. Çalışmamızda yer alan sonuçlara göre, melatonin uygulamasının Helianthus 
annuus bitkisinde kuraklık stresine karşı toleransın artırılmasında büyük bir potansiyele sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır.  
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ÖZET 
Şiddet olayları, birey veya grup tarafından doğrudan veya dolaylı olarak başkalarının can ve 
mallarına, aynı zamanda inanclarına, maddi, manevi değerlerine zarar verecek şekilde uygulanan 
eylemdir. Bununla birlikte yaşama hakkı her bireyin en temel, birincil hakkıdır. Hem fiziksel hem 
de psikolojik şiddeti içerisinde barındıran savaş ve terör eylemleri ise insan yaşamını 
sonlandırmaya yönelik en büyük riski oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal dayanışma ve 
barışa yönelik de tehdit oluşturmaktadır. Terör sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı, 2010 yılı 
itibariyle 8.000 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu sayının sadece 4 yıl sonra 2014 yılında 44.000’e 
ulaşmış olduğunu görmekteyiz. Savaşlar tarihin her dönemi için kanlı sonuçlara yol açmakla 
birlikte, günümüzde sivil insanları daha çok etkilemekte ve daha geniş bir kitleye yayılmaktadır. 
Başka bir ifadeyle çağdaş dönemde ülkeler arasındaki savaşların sonuçları sadece kendileri ile 
sınırlı olmadığı için özellikle komşu ülkeleri, aynı zamanda dünyayı da etkisi altına almaktadır. 
Bu etkinin güncel bir örneğini küresel ekonomi temelinde Rusya-Ukrayna savaşında görmekteyiz. 
Fosil yakıt üretimi ve ihracatı alanında dünyada önemli bir yeri olan Rusya, bu savaş nedeniyle 
doğalgaz ve petrol fiyatları ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca savaşan iki ülke dünya 
devletlerinin buğdaya yönelik talebinin yüzde otuzunu, mısıra yönelik talebinin ise yüzde 
seksenini karşılamaktadır. Bu nedenle, özellikle gıda ve enerji alanında dünya ciddi bir buhranla 
karşı karşıya kalma riski ile karşılaşmaktadır. Bu çalışmada şiddet, savaş ve terör kavramlarının 
tanımları çerçevesinde, sosyolojik bir olgu olarak değerlendirilen şiddetin boyutları, topluma 
etkileri, savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı sonuclar, terörün çeşitleri ve nedenleri, terörle mücadelede 
uluslararası işbirliğinin önemi konularına değinilmektedir. Araştırma kapsamında, nitel veri 
analizine dayalı döküman taraması ile kaynaklar incelenmekte ve elde edilen veriler sosyolojik bir 
çözümlemeye tabi tutlarak aktarılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Şiddet, savaş, terör, şiddet olayları, toplum. 
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ABSTRACT 

Violence is an act that is directly or indirectly applied by an individual or group in a way that 
harms the lives and property of others, as well as their beliefs, material, and moral values. At the 
same time, the right to live is the most basic right of every individual. The acts of war and 
terrorism, which include both physical and psychological violence, constitute the greatest risk to 
end human life. In addition, it poses a threat to social solidarity and peace. The number of people 
who lost their lives due to terrorism was recorded as 8,000 as of 2010. We see that this number 
reached 44,000 in 2014, just 4 years later. Although wars have led to bloody consequences for 
every period of history, today they affect civilians more and spread to a wider audience. In other 
words, since the results of wars between countries in the contemporary period are not limited to 
themselves, they affect especially neighboring countries and also the world. We see a current 
example of this effect in the Russia-Ukraine war on the basis of the global economy. Russia, 
which has an important place in the world in the field of fossil fuel production and export, has 
problems with natural gas and oil prices due to this war. In addition, the two warring countries 
meet thirty percent of the world's demand for wheat and eighty percent of the demand for corn. 
For this reason, the world is faced with the risk of facing a serious crisis, especially in the field of 
food and energy. In this study, within the framework of the definitions of violence, war and 
terrorism, the dimensions of violence, which is considered as a sociological phenomenon, its 
effects on society, the devastating consequences of war, the types and causes of terrorism, the 
importance of international cooperation in the fight against terrorism are discussed. Within the 
scope of the research, sources are examined by document scanning based on qualitative data 
analysis and the obtained data is transferred by subjecting it to a sociological analysis. 
 
Keywords: Violence, war, terrorism, violent incidents, society. 

 
 
 
 

GİRİŞ 
Literatürde şiddet kavramlarının birçok tanımı yer almaktadır. Genel olarak bireylere karşı baskı 
uygulanması, güç kullanılması ve istekleri dışında davranılması veya onların rızaları olmayan 
herhangi bir eylemi yapmaya zorlanmaları olarak anlaşılan şiddete doğrudan ve dolaylı şekilde 
maruz kalınmaktadır. Şiddet hem bir anda hem de hissettirilmeden aşamalı olarak yapılabilir. 
İnsanların şahsiyetine, can ve mallarına, değerlerine, inançlarına oranı farketmeksizin verilmiş 
olan her bir zarar şiddet olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddet 
yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği, yoksunlukla sonuçlanan veya sonuçlanma 
olasılığı yüksek olan fiziksel gücün kasıtlı kulanımı şeklinde ifade edilmektedir. Fakat şiddet hem 
fiziksel hem psikolojik olabilmektedir. Psikolojik şiddet bireylerin ruhsal bütünlüklerine zararla 
sonuçlanan ve onları tehdit etmek, küçük düşürmek suretiyle yıldırmak sebebiyle yapılan 
eylemlerdir. Şiddet türleri faili açısından bireysel, kişiler arası ve kollektif şiddet olarak üç grupta 
sınıflandırılmaktadır. Bireysel şiddet intihar gibi kişilerin kendisine vermiş oldukları zarardır. 
Kişiler arası şiddet ile ilgili olarak aile içi şiddet ve toplumsal şiddeti örnek gösterebilmekteyiz. 
Sosyal, siyasi ve ekonomik şekilde tezahür eden şiddet türü ise kollektif şiddettir. Bu tür şiddet 
biçiminde failler, yani eylemi gerçekleştirenler daha büyük gruplar veya devletler olmaktadır. 
Savaşlar ve terrorist eylemler kollektif şiddete gösterebileceğimiz başlıca örneklerdir. Şiddet 
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bireyler üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyal etkiler bırakmaktadır. Bunlardan fiziksel etkiler 
bazen tamamıyla ortadan kalksa da psikolojik ve sosyal etkiler uzun sürmekte, hatta çoğu zaman 
kalıcı olmakta ve tedavi edilmesi de fiziksel etkilere kıyasla zor olmaktadır. (Michaud, 1991, s. 5, 
8, 9; WHO, 2002, p. 5; Karslı, 2016, s. 67-68; Cinoğlu, 2015, s. 24, 26.)  
Şiddet sadece insanlara karşı yapılan bir eylem değildir. Tabiatda mevcut olan tüm diğer canlılar 
da insanlar tarafından zaman zaman şiddete maruz kalmaktadır. Doğal kaynakların yanlış, 
sürdürülemez biçimde kullanışı sonucu çevresel şiddetle karşılaşmaktayız. Çevresel şiddet, bir 
sistemin doğal süreçlerini bozar ve genellikle onları daha fazla bozulmaya meyilli daha basit, daha 
az dayanıklı sistemlerle değiştirir. İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için tabiatdan 
yararlanması doğal bir eylem olsa da, her zaman bunun daha az şiddet içeren ve daha az zararlı 
yöntemlerinin bulunması ve bilinçli tüketimin yapılması önemli bir husustur. Eğer doğaya doğru 
bir şekilde yaklaşırsak o zaman onu doğru bir biçimde de kullanabiliriz. (H de la Cueva, 2015, p. 
19, 22, 25.) Artan nüfus ve doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı bireyler arasında yaşam 
mücadelesini arttırmaktadır. Spencer ve Durkheim gibi düşünürler nüfusun artması sonucunda 
ilişki yoğunluğunun da artacağını ifade etmektedirler. Fakat düşünürler yoğunlaşmanın barışçıl 
olabileceğini söylese de organik dayanışmaların savaşları önleyemediği görülmektedir. (Gümüş, 
2006, s. 42, 43.) 
 
 
SAVAŞ VE TERÖRİZM 
Savaş Türk Dil Kurumu tarafından herhangi bir şeyi ortadan kaldırmak veya yok etmek maksadı 
ile yapılan bir mücadele, devletlerin diplomatik ilişkilerini sonlandırarak yaptıkları silahlı 
mücadele olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda ise savaş devletlerin millî güç unsurları 
vasıtası ile yaptıkları ve kuvvet kullanma suretiyle icra edilen eylem şeklinde ifade edilmektedir. 
Şiddet savaşın bir aracı olmaktadır. Savaş bir şiddet unsurudur ve bu şiddetin bir sınırı 
bulunmamaktadır. Arendt’e göre teknoloji geliştikçe şiddet daha da artmakta ve güçlenmektedir. 
Dolayısıyla toplumlar şiddeti kontrol etmeyi başaramazsa, bunun beklenmedik sonuçlara, felakete 
sebep olabileceği belirtilmektedir. Maksada ulaşmak için araç olduğu ifade edilen şiddet herkesin 
uzak durması gereken fenomendir. Durkheim düşüncesine göre ise savaş bir tarafdan şiddetin 
yayılmasına yol açarken, diğer tarafdan da, toplumsal dayanışmayı meydana getirmekte ve 
güçlendirmektedir. Bununla birlikte vatan sevgisini ve toprak, vatan uğruna yapılan fedakarlığı 
ortaya çıkaran, millî bütünlük ve millî şuurun sürdürebilmesinde büyük katkısı olan bir araç olarak 
ifade edilmektedir. Durkheim’a göre, organik dayanışmanın mevcut olduğu yeni toplumsal düzen 
içinde kollektif şiddetin ve savaşın yeri yoktur. Savaş modernite öncesi zamana özgü bir eylemdir. 
Aynı zamanda Durkheim savaşın tamamıyla ortadan kalkmayacağının, yok olmayacağının 
bilincinde olarak bunun daha aralıklı ortaya cıkacağını vurgulamaktadır. Teknolojik ve endüstriyel 
gelişim ile birlikte savaşların, şiddetin yerini barışa ve huzura bırakacağı savunulmaktadır. 
Patolojik bir vaka olan savaş  mekanik dayanışmanın meydana gelmesini tetikleyecek bir 
çatışmadır. I Dünya Savaşı’nda önce uluslararası hukukta şiddet ve savaş yasağı 
bulunmamakyaydı. Bu savaş ile birlikte savaş devletlerin bütünlüğüne tehdid oluşturan bir unsur 
olarak kabul edilmiş ve engellenmesi gereken bir olay olarak ifade edilmiştir. II Dünya 
Savaşı’ndan sonra savaşı meşrulaştıran durumlar sınırlandırılmıştır. Birleşmiş Milletler 
Anlaşması'nın 51. Maddesine göre, silahlı bir saldırıya maruz kalındığı takdirde meşru savunma 
hakkı ortaya çıkmaktadır. (Göztepe, 2004, s. 82, 83; TDK sözlük; Varlık, 2013, s. 119; Carl Von 
Clausewitz, 2003, s. 14, 16; Akalın, 2021, s. 250, 252, 254, 257.) 
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Terör kuralsız ve örgütlü olarak yapılan siyasi amaçlı şiddet eylemi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Terörizm siyasi, dini ya da ideolojik sebeplerden ortaya çıkmakta ve hedef kitle siviller 
olmaktadır. Psikolojik bir eylem olan terör toplum içinde, halkta korku ve panik durumlarına yol 
açmaktadır. Terörizmin esas özelliği siyasal amaç gözetilerek yapılması ve kasıtlı terör ortaya 
çıkarılmasıdır. Terörizm uluslararası düzeyde 1934 yılı itibariyle anılmaya başlamıştır. 1937 
yılında Milletler Cemiyeti “Terörizmi Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi” hazırlamıştır. Bu 
anlaşma ile birlikte terörizm uluslararası düzeyde tanımlanmış ve dikkate alınmaya başlanmıştır. 
Fakat birçok devlet bu sözleşmeyi imzalasa da yürürlüğe girememiştir. (Aldırmaz, 2016, s. 1, 3; 
Tekel, 2015, s. 1355, 1356; Ündücü, 2011, s. 2, 3.)  
Savaş sadece insanlara değil aynı zamanda tüm canlılar, tabiat, maddi ve manevi mirasa karşı, 
onlara zarar vermesi, tahribata uğratması, hatta yok etmesi sebebiyle en büyük şiddet türü olarak 
algılanabilir. “Bir toplumun, bir ulusun veya devletler topluluğunun isteklerini diğer bir ulus ve 
devletler topluluğuna zorla kabul ettirmek amacıyla giriştikleri bir mücadele” olarak açıklanan bu 
kavram başka bir ifade ile, “uluslararası  hukuk  kurallarına  uygun  şeklinde  devletlerarasında 
yürütülen silahlı bir çatışma, bir çekişmedir” şeklinde de tarif edilmektedir. (Aslan, 2008, s. 247). 
Savaş kavramı yapısal şiddet kategorisinde değerlendirilmektedir. Gümüş savaş ve terörün, 
“politikanın yıkıcı araçlarla sürdürümü” olarak ifade edilebileceğini söylemektedir. Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları ileri sürerek başlatmış olduğu Karabağ savaşı örneğinde etnik, 
milli kimliği yok etmeye çalışmakla, farklı kültürlere, milletlere, inançlara karşı hoşgörüsüz, 
ötekileştirici, dışlayıcı bakış acısı sergilemekle örgütlü ve düşmanca şiddetin bir örneğini göre 
bilmekteyiz. Karşıdaki insan üzerinde baskı oluşturmak, kendi gücünü sağlamak sebebiyle, yine 
zarar vermeye, bir yıkıma yönelik olan bu tür davranışlar araçsal ve düşmanca, yani antisosyal 
özelliğe sebep olduğu için aşılması kolay olmayan, sorunlu şiddet türü olarak 
değerlendirilmektedir. Ferraguti’ye istinaden savaş kavramı “bir veya birden çok toplumun, 
yaşamındaki standartların, onların sahip oldukları kültürün, alışkanlıkların, inançların, değer 
yargılarının yok olarak, aralarında mecvut olan çıkar çatışmalarının, güç kullanılarak çözülmeye 
çalışılması” olarak açıklanmaktadır. (Gümüş, s. 20, 22). 80’li yılların sonlarından itibaren 
başlamış olan 1994 yılına kadar Ermenistan’ın Azerbaycan’ın tarihi topraklarını işgal etmek 
maksadı ile yapmış olduğu saldırılar ve savaş sırasında binlerle insan hayatını kaybetmiş, 
topraklarından zorla çıkarılmış, esir alınmış, işgencelere maruz bırakılmıştır. Özellikle esir olarak 
alınan Azerbaycan vatandaşlarına karşı sergilenen kabuledilemez davranışlar, yapılan işgencelerle 
insan hakları hukukunun esas belgeleri olarak nitelik kazandırılan 1949 yılında imzalanmış 
Cenevre Sözleşmesinin tüm bölümlerine karşı gelinmiştir. Savaşlarda esir olarak alınan ve 
işgencelere maruz bırakılan insanların yaşadıkları sadece psikolojik, fiziksel şiddetle sınırlı 
kalmamaktadır. Bu insanlar daha sonraki hayatlarında sosyal yaşama adapte olmakta ciddi 
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Sadece insanlar değil bu savaş sırasında maddi-manevi mirasımız da 
şiddete maruz kalmış, yağmalanmış, 1025 okul, 798 sağlık ocağı, 85 müzik okulu, 464 tarihi yapı 
ve müze, 4.6 milyon kitap ve yazma eserlerin korunduğu 927 kütüphane, 6 devlet tiyatro binası, 
44 mabed, 9 mescit yok edilmiştir. Ermenistan tarafından Azerbaycan devletinin uğratılmış 
olduğu zarar 60 milyar dolar hacminde değerlendirilmektedir. Şuşa şehrinde bulunan kıymetli 
flora ve faunaya sahip olan tarihi Tophana ormanının yok edilmesi, temiz su havzalarının, çayların 
kirletilerek ekolojik zarara uğratılması çevresel şiddetin en büyük örneği olarak gösterilebilir. 
(Ermenistan-Azerbaycan münakaşası, s. 133.) Tüm bu ifade edilenler çevresel şiddete bir örnektir. 
İnsanlar tüm canlılara, tüm yaratılışa, maddi ve manevi değerlere karşı duyarlı olunması 
gerektiğinin idrakında olmalı ve bunun insanın sorumluluk alanı içerisine girdiğinin farkına 
varmalıdır. Doğaya vurmuş olduğumuz zarar, onun yok edilmesi aslında geri dönüşümlü olarak 
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insanın kendisine en büyük zararı vermektedir. Şiddet şiddeti doğurur düşüncesinden yola 
çıkılarak ekolojik bütünün bozulmasının degesizliği, kaosu ortaya çıkaracağını ifade edebiliriz. 
İnsanın yanlış müdahalesi sonucu ekosistemde dengeler bozulmakta ve bu da ciddi felaketlere yol 
açabilmektedir. Ermenista’nın Azerbaycan’a karşı haksız ve hukuksuz olarak yapmış olduğu 
toprak iddialarının, ermeni meselesinin ve bağımsız büyük Ermenistan devleti kurma isteğinin 
ortaya çıkışının başlıca sebepleri sırasında Ermeni kilisesi, dış güçlerin Türklere ve Ermenilere 
karşı yürüttükleri siyaset, din faktörü gibi konuların geldiğini görebilmekteyiz. Din faktörünü 
kullanan kilisenin aynı zamanda ermenilerin katı milliyetçi düşüncelerinin, görüşlerinin meydana 
gelmesinde ve yayılmasında da büyük rolü olmuştur. (Karaş, 2007, s. 12, 13, 15, 16.) 
Savaş ve terörün dışında bir başka şiddet içeren eylem ise tarihte kırmızı terör olarak tanımlanan 
repressiyalardır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1922 yılında ilan edilmiş ve 1991 yılına 
kadar varlığını devam ettirmiştir. On bir devletten ibaret olan SSCB’ye II Dünya Savaşı’ndan 
sonra Litva, Moldova, Estonya ve Latviya da dahil oldu. 1936 yılında Azerbaycan SSCB’ye 
birleştirildi ve 1937 yılında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin Anayasası kabul edildi. 
Ve bu yıl itibariyla sanat, edebiyat, bilim, savaş, siyaset alanlarında Azerbaycan’ın önemli isimleri 
halk düşmanı adı ile suçlanarak öldürüldü veya Sibir’e sürgün edildi. 1937 yılında idam ve sürgün 
kurbanlarının sayı 29 bine ulaşmaktaydı. Sovyetler tarafından uygulanan, ölüm, sürgün ve 
hapislerle sonuçlanan bu toplu cezalandırma, şiddet olayları baskı yapmak anlamına gelen 
repressiya kelimesi ile tanımlanmaktadır. Azerbaycanlı birçok aydın, şair, bilim insanı 
panislamizm, pantürkizm ile suçlanarak bu ceza uygulamalarının kurbanı olmuşdurlar. 
Repressiyalar zamanı insanlar yargısız infaz, kurşuna dizilmek, hapis, sürgüne gönderilmek 
suretiyle cezalandırılmaktaydılar. (Azerbaycan dilinin izahlı lügati, 2006, s. 643; Bayraktar, 2013, 
s. 8, 9; Nuriyeva, 2015, s. 391.) 
İnsanın kendini kontrol altında tutabilme becerisinin, onun çevresi ve yetiştirilme tarzı ile ilgili 
olduğu, yani şiddet gören veya onun yaygın olduğu bir toplumda büyüyen bireylerin suça 
yöneliminin olabileceği fikri savunulmaktadır. Toplum olarak bireylere özellikle çocukluk 
döneminden itibaren kendi sahip oldukları kültür, inanç ve değerlerin dışında da farklı 
medeniyetlerin, değerlerin olduğu aşılanmalı, ötekileştirme, dışlama eylemlerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkacak şiddetin karşısının alınmasına çalışılmalıdır. Toplumda her zaman birlik, 
beraberlik, kardeşlik düşünceleri vurğulanmalı ve toplum ırk, din, mezhep ayrımcılığı gibi 
unsurlardan arındırılmalıdır. Böylelikle şiddet ve şiddetin sonucu olan savaş ve terör gibi 
eylemlerin de önünün alınması yönünde önemli adımlar atılmış olacaktır.  (Türer, 2014, s. 21.) 
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Şekil 2 Terör ve savaşın sonuçları.2 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
Şiddetin aracı olarak terör ve savaşın insanlar üzerinde çok ağır etkileri vardır. Savaş ve terör 
eylemleri sonucunda insanlar hayatlarını kaybetmekte, maddi ve manevi kayıplar vermekte, 
fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla şiddeti önlemek adına hoşgörü 
anlayışını geliştirirlmesi çok önemlidir. Her bir birey, her bir toplum kendileri dışında farklı 
kültürlerin, milletlerin, ırkların, dini inançların mensubu olan insanlara karşı höşgörü ile 
yaklaşmanın ve saygı duymanın gerekliliğinin farkına varmalıdır. Çokmilletli, çokkültürlü, farklı 
inançlara, değerlere sahip olan toplumlar için bu çok önemli bir husustur. Sosyologların da ifade 
etmiş olduğu gibi savaş ve terör eylemleri önlerinin alınması gereken fenomenlerdir. Terörle 
mücadelede uluslararası işbirliğinin her zaman sağlanması gerekmektedir. Bu tür eylemler bir araç 
olarak kullanılmamalıdır. Dünyanın bu yöndeki tutumu özellile 11 Eylül saldırıları sonrası ciddi 
oranda değişmiştir. Terör artık uluslararası, küresel boyutta mücadele edilmesi gereken bir durum 
olarak kabul edilmektedir. Birçok sosyolog günümüz için teknolojik gelişmelerin homojenleştirme 
eğiliminden daha çok kutuplaşma meydana getirdiğini ifade etmektedirler. Durkheim’in ifade 
etmiş olduğu gibi artık savaşlar aralıklarla da olsa etkisi eskilere nazaran daha da artmakta ve 
küresel boyut kazanmaktadır. İki devlet arasında olan savaş sadece o devletlerle sınırlı 
kalmamakta sosyo-ekonomik boyutta diğer devletleri de etkisi altına almaktadır. Bunun bir 

                                           
1Ayna Sultanova-Şark Kadını dergisinin editörü, Azerbaycan’ın ilk kadın bakanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Ahmed Cavad-Şair, 
tercüman, Azerbaycan Yazarlar Birliyi’nin üyesi; Hüseyn Cavid-Şair, yazar, oyun yazarı; Mikayıl Müşfik-Şair, tercüman, eğitimci, 
Azerneşr’in geçmiş editörü; Ömer Faik-gazeteçi, eğitimci, Molla Nasreddin dergisinin kurucularından-Repressiya kurbanları, 
Erişim adresi: https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kateqoriya:Repressiya_qurbanlar%C4%B1&pagefrom=Mustafa+  
Quliyev#mw-pages. 
2Hocalı faciası-26.02.1992;Ağdam ve Şuşa şehirleri; Gence şehrine roket saldırısı; 10.08.1990-Tiflis-Ağdam otobüsüne düzenlenen 
saldırı, 20 kişi vefat etmiş, 30 kişi yaralanmıştır; 30.05.1991-Moskova-Bakü trenine terror saldırı, 11 kişi vefat etmiş, 22 kişi 
yaralanmıştır. Erişim adresi: https://www.virtualkarabakh.az/az/photos/9/1/fotoqalereya.html  
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 532 Sofia, Bulgaria



örneğiyle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında karşılaşmaktayız. Küresel ekonomi üzerinde büyük 
etkileri olan bu savaş sonrası doğalgaz ve petrol fiyatları ile ilgili ciddi artış gözlemlenilmektedir. 
Bu iki ülkenin dünyaya buğday ve mısır ihracatında önemli yere sahip olmaları sebebiyle yine 
gıda sektöründe de fiyat artışı ve krizle karşılaşmak riski ortaya çıkmaktadır.  
Bireylerin şiddete yönelimlerinde çocukluk dönemi, yaşadıkları toplum ve aile faktörünün önemi 
oldukça büyüktür. Her bir fert çocukluk dönemi itibariyle ilk önce ailede sosyalleşmeye 
başlamaktadır. Daha sonra okul, çevresi buna katkıda bulunmaktadır. Tüm bunlar onun ilerideki 
yönelimlerini belirlemektedir. Dolayısıyla bu dönemde çocukları anti-sosyal davranış biçimlerine 
karşı korumak, onlarda sağlam tefekkürün oluşmasına yardımcı olmak gerekmektedir. Böylelikle 
hoşgörü ve saygı anlayışına sahip bireylerden meydana gelen toplumda da bu anlayışlar yaygınlık 
kazanacaktır. 
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ABSTRACT  
 
The need for wireless communication systems is growing due to the fast advancement in 
communication technology. 5G technology is widely used in many mobile communication 
systems with features such as low latency, high coverage, low energy cost, and high 
efficiency offered by the millimeter wave region. Microstrip antennas have low costs and easy 
manufacturing features. Their main drawback is the narrow bandwidths that need to be 
increased. This study presents a novel wideband millimeter wave microstrip patch antenna 
and its two-element array with defected ground structure (DGS) for the 5G applications. The 
small-rectangular and circular slots used on the ground surface of the proposed antenna aim to 
improve the return loss and bandwidth. The two-element array of the proposed antenna is 
designed using a tapered line feed. The large rectangular slot on the ground surface aims to 
change the center resonant frequency and improve the bandwidth value. The proposed two-
element array antenna offers an 8.38 GHz bandwidth value, maximum -42.59 dB return loss, 
and 10.12 dBi directivity gain between 25.4-33.78 GHz frequencies by using the DGS 
structure. The two elements in the designed antenna array are simulated in the CST 
microwave studio program using a 17×10×0.787 mm3 Rogers/5880 dielectric material with a 
dielectric coefficient of 2.2. The performance of the designed antenna was compared with 
other studies in the literature using numerical analysis results such as resonance frequency, 
bandwidth, directivity gain, radiation efficiency, and surface current. In addition to its 
advantages, such as simple design and easy production, our design that provides wide 
bandwidth and high gain makes it a good candidate for devices that will use 5G technology in 
the future. 
 
Keywords: 5G Technology, Millimeter wave, Defected Ground Structure 
 
 
INTRODUCTION 
 
The journey of mobile communication technologies to the present day begins with 1G 
systems allowing analog voice transmission for the first time [1]. The technology that 
develops approximately every ten years enables generations to progress rapidly as 2G, 2.5G, 
3G, 4G, and 5G [2-3]. In parallel with the increase in the number of devices using 
communication technologies between 2020-2030, mobile broadband traffic growth is 
expected to increase by 70 times [4]. Design studies continue to meet users' needs by offering 
5G technology such as network performance, reliability, security, low latency, and energy 
performance [5]. In addition to encompassing features found in previous generations, 5G 
technology offers ultra-low latency (uRLLC), where latency needs to be made susceptible [6], 
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and enhanced mobile broadband technology where it is necessary to handle large amounts of 
data (eMBB) [7] and machine-to-machine communication (mMTC), on the other hand, is 
planned to be used to enable millions of devices such as smart city, smart grid, and internet of 
things (IoT) to communicate with each other [8]. 5G technology comes to the fore as it can 
implement the technologies presented under these 3 main headings in a flexible and up-to-
date manner [9]. The active operation of the previous generations of 5G in frequency bands 
below 6 GHz causes these working bands to intensify. With the cooperation of the 
International Telecommunication association IMT and ITU-R, the fifth generation 
communication frequencies planned to be used in the coming years are moving towards the 
30-300 GHz millimeter wave spectrum [10]. 5G technology makes good use of the 
advantages of millimeter waves, such as a higher data transfer rate with higher bandwidth and 
low interference value in restricted areas. However, millimeter waves are highly affected by 
external factors such as path loss attenuation (diffraction, scattering, reflection) under the 
surrounding atmospheric conditions, which degrade the quality of the signals [11]. Antenna 
design that offers bandwidth, adaptability, high gain, and low-cost values are crucial to reduce 
this interaction. Patch antennas are widely used in millimeter wave applications due to their 
advantages, such as planar structure, directional radiation pattern, and low profile [12]. The 
shape and size of patch antennas, the dielectric layer used, and various techniques affect the 
antenna performance values. In a study in 2020, rectangular, circular, and triangular patches 
were evaluated using line feeding at 26-28 GHz center frequency. The rectangular patch 
achieves 6.63 dB gain, while the circular patch reaches 6.21 dB and the triangular patch 5.5 
dB. In the results obtained by keeping the center frequency constant at 28 GHz, the 
rectangular patch reaches 0.967 GHz, the circular patch 0.807 GHz, and the triangular patch 
0.629 GHz. In this study, it is seen that rectangular patch achieves better results in bandwidth 
and gain parameters compared to circular and triangular patches [13]. Radiating patches of 
antennas are hexagonal [14], inverted c-shaped patch [15], leaf-shaped patch [16], sheep-
shaped patch [17], and any other antenna designs used. A rectangular patch is used in this 
study. Dielectric layer selection is significant in determining antenna dimensions in high-
frequency applications. Materials such as Taconic RF-60 [18] with a dielectric coefficient of 
6.15, FR-4 with a dielectric coefficient of 4.3 [19], and RT/duroid 6002 [20] with a dielectric 
coefficient of 2.94 are used in antenna designs. Substrates with lower dielectric coefficient 
values should be used in order to reduce the amount of unwanted radiation and to reduce the 
antenna size. The antenna structure created at 28 GHz frequency is tested on three different 
substrates: Rogers/RT duroid 5880, FR-4, and Taconic TLC. According to the results, the 
Rogers/RT duroid layer provides 14.83% more gain value than Taconic TLC and 30.7% more 
than the FR-4 layer [21]. This study uses Rogers RT/ duroid 5880 with a dielectric coefficient 
value of 2.2. Other methods used to increase the performance values of antenna parameters 
are arraying antennas [22], using a dielectric resonator (DRA) [23], adding a dielectric lens 
layer [24], using metamaterials [25], using electromagnetic band (EBG) structures [ 26], there 
are other methods such as using surface-integrated waveguides (SIW) [27]. However, in 
addition to the difficulty of applying and prototyping these methods, an extra volume increase 
and cost on the antenna necessitates the development of lower profile structures. Defected 
Ground Structure is the easiest and lowest cost method that can be used to reduce bandwidth 
and size. The DGS method effectively uses electromagnetic wave energies by changing the 
current flow paths in the ground plane. In addition, the use of the DGS method is 
straightforward. For this reason, in this study, it is recommended to array antenna radiating 
patches and use DGS on the ground plane to achieve optimum antenna parameter values such 
as bandwidth, directivity gain, size, cost, and the effects of the designed antenna DGS are 
examined. This study presents a patch antenna array with a tapering transmission line 
operating in the millimeter waveband for use in 5G applications. In order to examine the 
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effects of the DGS structure on the ground plane, rectangular and circular slots are opened on 
the ground plane, thereby improving the bandwidth and return loss values in antenna 
parameters. Both numerical and experimental simulation results are given to evaluate the 
proposed antenna solution. The proposed antenna stands out with its low profile structure and 
easy manufacturability. The continuation of the article is organized as follows: Section 2 
gives the parameter values of the methods and designs used in antenna design. Sec. 3 presents 
the simulation results of the proposed antenna, and a comparison is made. Sec. 4 concludes 
the article. 
 
ANTENNA DESIGN 
 
In this study, a rectangular patch operating at a center frequency of 28 GHz is built on Rogers 
RT-5880 with a dielectric coefficient value of 2.2 and a height of 0.787 mm. Then the patch 
lengths, the dielectric substrate, and the microstrip line are obtained using the following 
mathematical equations [28]. The antenna's first step is designing a rectangular patch 
determined by the length parameters obtained with mathematical formulas and a microstrip 
line feeding the patch. The design steps are shown in Figure 1. 
 

  

  

Without Defected Ground Structure 
Antenna  

With Defected Ground Structure - 
Proposed Antenna 

Figure 1. Design steps of the antenna 
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(a) (b) 
Figure 2. With defected ground structure-proposed antenna dimension  

 
 
Table 1. Length value parameters of the proposed Antenna 
 

WD  LD  WP  LP  WF  LF  WB  LB  WC  WK  LK  WV  LV  WT  

17 10 5.4 2.66 2.32 5.61 10.65 0.42 0.48 1.94 6.94 0.19 0.71 0.7 
 
RESULT AND DISCUSSION 
 
Using software that can make changes in the design geometry to model and simulate patch 
antennas reduces costs and saves time. This section presents the performance parameter 
values of the antenna simulated in the CST microwave studio.  The S11 parameter, called the 
reflection coefficient, is essential in determining the antenna performance criteria. The 
indicator that the antenna radiates efficiently is the value where the S11 value is below -10dB. 
The reflection coefficient graph obtained before using DGS on the ground plane and after 
using DGS on the ground plane is given in Figure 3. Before using DGS, a bandwidth value of 
4.47 GHz is reached between 26 and 35 GHz center frequencies, respectively 24.9GHz and 
29.37 GHz, and 3 GHz bandwidth is reached between 33.01 GHz and 36.01 GHz frequencies. 
Although it emits at a double resonance frequency, the 33 GHz and 36 GHz frequency bands 
are not planned to be used in 5G communication. The return loss value is -17 dB. DGS 
structure is used on the ground plane to reach the desired frequency of 28 GHz and improve 
the return loss values. After using the DGS structure, the antenna radiating between 25.4 GHz 
and 33.797 GHz frequencies reaches 8.39 GHz bandwidth. 
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Figure.3 S11 graphs formed before and after the use of DGS structure in the ground plane 

 
The gain graph is a graph showing the angular variation of the electromagnetic field intensity 
emitted from the antenna in a certain far area. The directivity gain graph obtained with the 
simulation results of the designed antenna is shown in Figure 4 in 3D for the center frequency. 
The directivity gain for the proposed antenna is 10.12 dBi. 
 

 

 

 

Figure 4. 3D radiation graph of the antenna using DGS in the ground plane 
 
The antenna radiation pattern shows the radiation characteristics of an antenna, the direction 
of the antenna, and the direction in which it radiates. The radiation pattern of the proposed 
antenna is shown in Figure 5. Half power beam width (HPBW) is 37.1º in the case of phi=0º 
and 86.9º in the case of phi=90º. 
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(a) (b) 
Figure 5. 2D radiation pattern graph of the proposed antenna 

 
The maximum surface current amplitude of the designed antenna is obtained as 162 μA/m at 
the center resonance frequency. It is observed that the surface currents are concentrated at the 
edges of the patch and the junction of the feed line and the patch, as shown in Figure 6a. 
 

 

 
 

(a) (b) 
Figure 6. a) Only patch surface current distribution of the proposed antenna, b) Value scale 

 
The Frequency-Standing Wave Ratio (VSWR) of the proposed antenna is given in Figure 7. 
VSWR is expressed as an antenna system's ratio of transmitted and reflected voltages. An 
efficient antenna system's VSWR value is expected to be close to 1. The proposed antenna 
reaches a VSWR of 1.0002 at a full center frequency where the return loss is maximum. It 
reaches a minimum value of 1.015 in the radiation ranges below -10 dB of the antenna. 
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Figure 7. VSWR value graph for the proposed antenna 

 
 
In Figure 8, the frequency directionality graph of the proposed antenna is given. The antenna 
S11 < -10dB, which has a directivity gain value of 10.12 dBi at the center frequency, and the 
directionality gain value in the area between 25.4 GHz and 33.79 GHz varies between 8.34 
dBi and 10.12 dBi as seen in Figure 8. 
 

 

Figure 8. Variation of gain value according to frequency 
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Among the studies on 5G communication technologies, the comparison of the proposed 
antenna with other millimeter wave antennas is given in Table 2. When the table is examined, 
the proposed reference antenna offers better values than the studies in the literature on issues 
such as size, bandwidth, gain and return loss. 
 
Table 2. Shows the comparison of the designed antenna with the literature. 
 

Reference Res. Freq Antenna 
dim.(mm) Bandwidth Direc. Gain 

(dBi) Return L. 

[14] 28 GHz 30×40×1.6 1.37 GHz 3.73 dB -12.51 dB 
[15] 28 GHz 12×15 ×0.508 1.232 MHz 7.4 dB -17.05 dB 
[20] 28 GHz 5×5×0.762 1.38 GHz 7.67 dBi -56.95 dB 

This Work 27.89 GHz 17×10×0.787 8.38 GHz 10.12 dBi -42.59 dB 
 
CONCLUSION 
 
In this study, a low-profile, high-gain antenna design is presented, consisting of two 
rectangular patches, microstrip line, and circular and rectangular slots in the ground plane for 
use in the millimeter wave frequency band of 5G applications. The antenna has a 8.39 GHz 
bandwidth, staying at the 27.984 GHz center resonance frequency and between the 25.4 GHz 
and 33.79 GHz frequencies. The gain value obtained reaches 10.12 dBi, and the return loss 
value reaches -42.59 dB with the slits opened in the ground plane. Compared to other 
antennas designed in the literature, it is superior in size, bandwidth and directivity and is 
shown to be a good candidate for use in 5G technologies. 
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ABSTRACT 
 
Sustainability in the construction industry can also be increased thanks to the reduction of 
energy and environmental problems, which have become critical worldwide, by evaluating 
construction and industrial wastes and using them in concrete production. Environmental 
problems are prevented by using these wastes in the production chain instead of being stored 
in an uncontrolled manner. In this respect, with the use of waste materials in cementitious 
systems, cement consumption, which consumes a high amount of energy in its production and 
produces CO2 gas, will be reduced. Compared to industrial wastes such as fly ash, silica fume 
and blast furnace slag, the use of waste materials from construction and demolition debris 
such as brick, marble, glass, and concrete powder is not common in concrete mixtures. 
However, there are experimental studies in the literature on the use of construction wastes in 
concrete mixtures instead of aggregates and binders. According to literature review, it was 
determined that the performance of cementitious systems is affected by the fineness, chemical 
composition and pozzolanic activity of the waste powder replaced. It was understood that the 
effect of the utilization of construction and demolition waste on the properties of cementitious 
systems will be revealed more clearly and its use will become widespread by increasing and 
comparatively examining the studies in question. This paper analyzes studies investigating 
powdered construction wastes effects on fresh and hardened properties, durability 
performance and rheological behavior of cementitious systems. 
 
Keywords: cementitious system, sustainability, construction demolition waste 
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1. INTRODUCTION 

 
With the increase in the world's population, the amount of production, consumption and the 
resulting waste is increasing day by day. Estimated waste generation worldwide in 2002 was 
reported to be 12 billion tons, 11 billion tons of industrial waste and 1.6 billion tons of 
municipal solid waste. It is estimated that solid wastes will be approximately 19 billion tons 
per year by 2025 (Patel et al., 2019). In addition, with the rapid development of urbanization, 
a lot of construction and demolition waste is generated as a result of the demolition of many 
old buildings. It was understood that the most common method applied in the treatment of the 
said wastes is landfill. However, this method both causes environmental pollution and 
becomes costly due to the gradual reduction of storage areas. Therefore, recycling of 
construction and industrial waste is encouraged and supported worldwide (Ma and Wang, 
2013). 
 
It was reported that 5-8% of the CO2 emitted annually and 12-15% of the energy consumed is 
due to cement production. In this context, it was declared that sustainability in the 
construction sector can be increased by using industrial and construction wastes instead of 
cement (Dobiszewska and Beycioğlu, 2017; Rashed and Sadek, 2020). The use of many solid 
waste materials such as fly ash, slag, silica fume, construction waste, rock waste, waste glass, 
waste rubber and tailing in concrete is becoming common. It was emphasized that different 
types of powder waste materials are formed as a result of industrial and construction 
activities. It was reported that a significant amount of by-product is formed in the form of 
mineral powder at the rate of 5% of the weight of basalt aggregate used in asphalt production 
(Dobiszewska and Beycioğlu, 2017). It was declared that the amount of marble waste 
generated in marble facilities can be up to 80% of the volume of marble stone processed 
(Hebhoub et al., 2011). Waste rubber is one of the industrial wastes that occur due to the end 
of the service life of approximately 1000 million tires every year. The waste tires in question 
cause the pollution of groundwater and the emergence of harmful gases (SO2, CO) due to 
storage and incineration, which are waste disposal methods, respectively. It was declared that 
the durability performance will be increased by the controlled use of such waste powder 
materials in cementitious systems (Rashed and Sadek, 2020). In addition, it was emphasized 
that environmental and economic advantages would be achieved by evaluating the waste 
powder in question (Sing et al. 2017). For this purpose, in recent years, many researchers have 
investigated the applicability of waste powders in mortar and concrete production. It was 
declared that the addition of marble powder (Li et al., 2018), basalt powder (Dobiszewska and 
Beycioğlu, 2017), limestone powder (Yang et al., 2018) and brick powder (Ortega et al., 
2020) positively affects the strength and durability of cementitious systems. In addition, it was 
reported that the thixotropic behavior of the mixtures prepared by adding the aforementioned 
waste powder materials, which are quite have high Blaine surface area, to cementitious 
systems, is significantly affected (Biricik and Mardani, 2022; Biricik et al. 2021; Duan et al. 
2020). In this study, studies examining the effects of waste powder generated as a result of the 
activities of fields such as construction and industry on the fresh and hardened properties, 
dimensional stability and durability performance of cementitious systems were examined. In 
this connection, the effects of using waste materials on the consistency, setting time, 
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rheological properties, strength, modulus of elasticity, shrinkage behavior, freeze-thaw 
resistance, high temperature resistance, alkali silica reaction, sulphate resistance and 
carbonation properties of the mixtures were investigated. 
 
2. Effect of waste powder materials on the fresh state and rheological properties of 
cementitious systems 
 
It was emphasized that it is very important to examine the rheological properties of 
cementitious systems that directly affect the pumpability and placement processes (Şahin et 
al., 2021; Şahin and Mardani, 2022). It was stated that, with the addition of powder materials, 
which have higher fineness compared to cement, to the paste mixture, its fluidity generally 
decreases, its rheological parameters and thixotropic behavior increase (Li et al., 2018; Biricik 
2022; Şahin et al., 2022). The studies examining the effects of adding different types of waste 
powder materials with various properties on the flowability properties of cement systems are 
presented below. 
 
It was reported that the water requirement of the mixture did not change significantly with the 
addition of basalt powder, which has a similar fineness as cement, to the cement paste 
mixture, but the setting time increased as a result of the slowdown in hydration due to the 
decrease in the amount of C3S (Dobiszewska and Beycioğlu, 2017). It was reported that the 
setting time does not change with the increase in the use of recycled concrete powder, the 
water requirement required to maintain the normal consistency decreases, and the fluidity of 
the mortar mixtures increases. It was emphasized that this was due to the low silicate content 
of the recycled concrete powder (Figure 1) (Ma and Wang, 2013). Lv et al. (2009), on the 
other hand, it was reported that the use of recycled concrete powder reduces fluidity because 
it has pores that absorb water. It was understood that there are contradictory statements about 
the effect of the use of recycled concrete powder on cementitious systems in the literature. It 
was stated that these contradictory results may be due to the different content of recycled 
concrete powders used (Ma and Wang, 2013). It was reported that the need for water reducing 
admixtures (Li et al., 2018) and setting time (Munir et al., 2017) increase with the use of 
marble powder in cement paste mixtures and the increase in its utilization rate. Unlike other 
waste powders, it was reported that glass powder has a smooth surface and does not absorb 
water, increasing the fluidity and setting time of the mixtures (Samarakoon et al., 2020). In 
addition, it was stated that the setting time values increased and the viscosity value decreased 
due to the slowing down of the geopolymerization process of alkali-activated paste mixtures 
with the use of glass powder with a lower Ca content compared to slag and the increase in the 
utilization rate (Li et al., 2020).  

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 547 Sofia, Bulgaria



 
Figure 1. XRD analysis of recycled concrete powder (Ma and Wang, 2013) 

 
Duan et al. (2020), it was stated that the Al2O3 and alkali content of the concrete powder 
added to the cement paste mixtures was higher and the SO3 content was lower. Accordingly, it 
was emphasized that the heat of hydration, shear stress, plastic viscosity and thixotropy values 
of the paste mixtures containing concrete powder were higher than the control mixture. It was 
reported that this is due to the fact that the concrete powder has a round grain structure 
containing small flake particles, which increases the water requirement to achieve the target 
flow (Figure 2). 

    
(a)                                                         (b)                                                               

                             
Figure 2. The microstructure of a) cement b) concrete powder (Duan et al., 2020) 

 
 
3. Effect of waste powder materials on mechanical properties of cementitious systems  

It is essential to increase the strength and elasticity modulus in cementitious systems. It was 
emphasized that this purpose could be achieved by reducing the void volume due to the 
optimum mixture preparation, placement, and curing process (Kocab et al., 2017). In this 
respect, the review of the effects of different types of waste powder materials on the strength 
and elasticity modulus of cementitious systems is presented below; 
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Çelikten and Cambaz (2021) investigate the effect of the utilization of andesite and marble 
powder on the mechanical properties of mortar mixtures. For this purpose, 5%, 10%, 15% and 
20% by weight waste andesite and marble powder were used instead of cement. It was 
emphasized that the optimum replacement ratio in terms of mechanical properties is 10% for 
marble powder and 15% for andesite powder. The authors also stated that the highest flexural 
and compressive strength was observed in the mortar mixture containing 15% andesite 
powder. Soliman (2013) reported that more than 5% marble powder content significantly 
reduces the compressive strength of concrete mixtures due to decreased C2S and C3S in the 
system. On the other hand, Ergün (2011) reported that the mechanical properties of the 
mixtures improved up to a 7.5% marble powder replacement ratio, but above this ratio, the 
compressive strength of the mixtures was adversely affected. Vardhan et al. (2015) reported 
that a 10% substitution ratio did not significantly affect the compressive strength of mortar 
mixtures. Ma et al. (2019) attempted to improve the mechanical properties of the cement-
waste marble powder system by adding nano-silica to eliminate this negative effect on 
mechanical properties by using marble powder at higher replacement rates and encouraging 
the use of waste marble powder. As partial replacement of Portland cement, 16 mortar 
mixtures containing nano-silica (0%, 1%, 2% and 3%) and waste marble powder (0%, 10%, 
20% and 30%) were designed. The results showed that although the calcite in the waste 
marble powder partially reacts with the aluminum phase to produce the carbonate AFm phase 
instead of the monosulphate, replacing the cement with waste marble powder clearly reduces 
the compressive strength. In addition, nano-silica improved the mechanical properties of the 
cement-waste marble powder system due to its nucleation effect, filling effect and ultra-high 
pozzolanic reactivity. The authors stated that the nano-silica used could partially offset the 
negative effect on the compressive strength of the mortar caused by the waste marble powder, 
and the optimum usage rate is 10% and 3% for the waste marble powder and nano-silica, 
respectively. The schematic diagram of the ternary system given by the authors is shown in 
Figure 3 to understand better the pore mechanism of the cement, waste marble powder and 
nano-silica system. It was reported that when waste marble powder is added as a partial 
substitute for cement, smaller particles fill the spaces between cement particles, decreasing 
the porosity of cement-based materials. It was also understood that there is no definite 
conclusion about the optimum replacement rate of waste marble powder in terms of its 
mechanical properties. This is thought to be due to the different content of waste materials 
and the difference in waste storage methods. 
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Şekil 3. Schematic illustration of cement-waste marble powder-nano silica ternary system 
(Ma et al., 2019) 

Manikandan and Vasugi (2022) investigated the effect of adding varying amounts (25-40%) 
of waste glass powder to 10% metakaolin with ground granulated blast furnace slag on the 
mechanical properties of the ternary system geopolymer binder. The authors determined that 
the optimum replacement ratio of waste glass powder in ternary binder geopolymer concrete 
is 35%. While a gradual increase in the mechanical properties of the mixtures was observed 
with the increase in the glass powder replacement ratio until the optimum replacement ratio, it 
was reported that the compressive strength of the mixtures decreased at higher than 35% 
replacement ratios. Hu et al. (2021) emphasized that the increase in compressive strength was 
due to the higher SiO2 ratio of the glass powder compared to the other mineral additives used 
in the study (Hu et al., 2021).  

20-30% of waste concrete is <150μm waste powder material produced as a by-product of 
recycled concrete aggregate production (Chen et al., 2021; Tang et al., 2020). It was reported 
that this powder material has a negative effect on workability (Bogas et al., 2022; Lavado et 
al., 2020), mechanical properties, shrinkage and creep due to its high water absorption (Fan et 
al., 2014). One way to overcome these obstacles in the utilization of concrete waste is to use it 
as a raw material in cement production or by replacing it with cement during concrete 
production. Kim and Choi (2012) investigated the usability of waste concrete powder with 
Blaine fineness of 928 and 1360 cm2/g in concrete. It was reported that the recycled concrete 
powder used in the study has a larger particle size distribution and higher SiO2 content in 
terms of chemical components than Portland cement. The main properties of recycled 
concrete powder was reported that the particles are angularly similar to cement and that 
hydrated products adhere to the surface of the particles. In addition, the researchers noted that 
the viscosity of the mortars containing recycled concrete powder was reduced by up to 62% 
compared to the control mixture, and the setting time was delayed by approximately 2 hours. 
It was stated that the compressive strength of the mortar mixtures decreased by 73% and the 
water absorption capacity increased by up to 70% with the increase in the use of recycled 
concrete powder up to 45%. The authors stated that the utilization ratio of recycled concrete 
powder should be kept below 15% in terms of these properties. Topič et al. (2017) 
investigated the use of recycled concrete powder in cement composites as microfill and partial 
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cement replacement. The concrete powder used in the experiments was obtained from old 
railway sleepers. Six different mixtures containing 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% 
recycled concrete powder by weight instead of cement were prepared. It was emphasized that 
the dynamic Young's modulus of mixtures containing more than 30% recycled concrete 
powder was decreased. This was associated with the lower modulus of elasticity of the old 
cement paste and the higher porosity caused by the higher water/binder ratio. However, on the 
other hand, it was also stated that the microfill and binder effect of recycled concrete powder 
improved the dynamic Young's modulus. It was stated that recycled concrete powder mainly 
affects the compressive strength negatively. It was also reported that the compressive strength 
of the mixtures decreased with an increasing amount of recycled concrete powder, but 
samples containing 20% recycled concrete powder gave better results than samples containing 
10% recycled concrete powder. It was declared that paste mixtures containing 10-20% 
recycled concrete powder have higher flexural strength than the control mixture, while 
mixtures with more than 20% recycled concrete powder have higher flexural strength 
compared to the control. Considering the compressive and flexural strength results for the 
dynamic Young's modulus, it was reported that the optimum recycled concrete powder 
replacement rate is between 20 and 30%. Kou et al. (2008) stated that although the use of 
recycled concrete powder has a negative effect on the mechanical properties of concrete, the 
addition of fly ash reduces this harmful effect. In addition, it was reported that the drying-
shrinkage of the samples decreased and their resistance to chloride ion permeability increased 
with the addition of fly ash. This was attributed to the very fine structures of these minerals, 
which act as fillers in the concrete and effectively increase durability (Yazıcı, 2007). 
However, it was stated by the authors that the mechanical properties of concrete produced 
with recycled concrete powder are generally lower than conventional concrete. 

It was emphasized that between 5-20% of micro-fine grains (stone powder < 75μm) are 
formed as waste during the production of gravel and sand (Li et al., 2009). While limestone 
powder was considered an inert filler before the 1980s, recent studies show that calcium 
carboaluminate precipitates during cement hydration. In addition, it was stated by Jean et al. 
(1999) found that there is an interaction between tricalcium silicate (C3S) and calcium 
carbonate (CaCO3). However, it is known that limestone does not show pozzolanic properties 
and does not produce C–S–H gel (Sersale, 1992). It was reported that when limestone powder 
is used in cement-based materials, changes in capillary porosity occur due to various physical 
effects such as dilution, filling effect and heterogeneous nucleation (Bonavetti et al., 1999; 
Cyr et al., 2006). An increase in the amount of limestone powder causes a decrease in the 
amount of cement and thus an increase in the effective w/c ratio. The packing effect implies a 
change in the initial porosity of the mixture and generally promotes a reduction in the water 
required to maintain stable workability. Heterogeneous nucleation occurs because the 
limestone particles act as nucleation sites, increasing the early hydration of the cement and 
hence the more diffuse crystallization of CH (Irassar et al., 2009). Previous research 
(Ilangovan et al., 2007; Quiroga et al., 2006; Li et al., 2009; Nanthagopalan et al., 2011) has 
shown that high-quality concrete can be produced using high amounts of microfine sand. In 
general, it was emphasized that the compressive strength, flexural strength, water 
permeability, impact resistance, sulphate and abrasion resistance of cementitious systems tend 
to increase with the addition of microfine particles up to a specific limit (Li et al., 2011). 
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When it is added above this limit, it was reported that the strength values decrease since the 
paste to cover the aggregate is insufficient (Li et al., 2011). Most portland cement 
specifications allow the use of up to 5% limestone powder. The maximum allowable 
microfine limit in ASTM C-33 is 7% (ASTMC 33, 2003), and the recommended limit for 
microfine in the Chinese Standards is 10% (GB/T 14684, 2011). 

In the study conducted by Yang et al. (2018), the effect of waste limestone powder generated 
during sand production on the hydration products and microstructure of concrete samples 
containing coarse recycled concrete aggregate was investigated. For this purpose, 15% of 
waste limestone powder was used. The results showed that the waste powder was not active, 
except for only a small amount of limestone powder that participated in the hydration reaction 
in the mid-late period. It was reported that the limestone powder participating in the reaction 
reacts with ettringite and calcium silica to form calcium aluminate and calcium carbonate, 
respectively. It was stated that hydration products and limestone powder increase the strength 
of concrete by filling the interface (ITZ) between the recycled aggregate pores and the 
recycled concrete aggregate-new cement matrix. It has also been declared that the addition of 
waste powder changes the morphology of the hydration products. Limestone powder was 
reported to precipitate other hydration products such as C-S-H, calcium hydroxide, and 
ettringite, preparing space for the nucleation of new hydration products, a process that fills the 
pores of recycled aggregate concrete and increases concrete strength, thereby accelerating 
hydration. 

Ji et al. (2013) investigated the effect of limestone powder replacement ratio on the 
workability and mechanical properties of the mixtures. For this purpose, paste mixtures were 
prepared by substituting limestone powder for cement at 6 different rates (0%, 6%, 12%, 
18%, 24% and 30%) according to the minimum paste theory. It was stated that the use of 
minimum paste theory in the mixing ratio design of the produced samples improved the 
volume stability and cracking performance of the samples. It was emphasized that the slump 
value of the mixtures decreased rapidly with the increase in the use of limestone powder, and 
this decrease was negligible in the mixtures with low powder content. The stickiness and 
water retention of the mixtures become more pronounced with the increase of the powder 
amount. It was also stated that the compressive strength, tensile splitting strength and modulus 
of elasticity values of the prepared samples gradually increased with the increase of the 
powder content, and the use of too much powder adversely affected the mechanical 
properties. The addition of microfine materials improves the mechanical properties of the 
mixtures by forming a denser cement matrix in mixtures where the amount of powder is less 
than 24%. In mixtures containing more than 24% powder, less C-S-H was reported due to the 
decrease in cement and water content. The researchers stated that the use of the new mixing 
ratio design theory, which was partially confirmed by their experiment, could reduce the paste 
(cement, fly ash and water, etc.) content, and its workability and mechanical performance 
could meet the designed requirements. 

Ramezanianpour et al. (2009) investigated the effect of limestone powder usage rate on the 
compressive strength, water penetration, electrical resistivity and rapid chloride permeability 
of concrete mixes. For this purpose, concrete mixtures were produced by replacing limestone 
powder 0%, 5%, 10%, 15% and 20% of the cement weight by mass at 3 different w/c ratios 
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(0.37, 0.45 and 0.55). In all mixtures, the total binder content was kept constant as 350 kg/m3. 
The authors reported that up to 10% of limestone powder did not significantly change the 
mechanical properties of the mixtures. However, it was emphasized that the water absorption 
capacity of the mixtures decreased with the addition of powder. In addition, the capillary 
water absorption values increased with the increase of the powder replacement ratio, and there 
was no significant difference between the capillary water absorption values of the samples 
containing 0% and 5% powder. Up to 10% powder content of the mixtures reduces the depth 
of water penetration. It was noted that partial replacement of cement with limestone powder 
reduces the electrical resistance of concrete. The researchers emphasized that the most 
suitable limestone powder replacement ratio for the materials in the study should be between 
10% and 15%. 

4. The effect of waste powder materials on the permeability properties of cementitious 
systems  
 
The permeability of cementitious systems is highly affected by parameters such as the w/c 
ratio of the mixture, the material properties used, compression and curing (Nematzadeh et al., 
2019). In this context, it is necessary to reduce the permeability by reducing the void volume. 
Some studies reporting that the permeability of cementitious systems is improved through the 
use of waste powder materials in cementitious systems are presented below. 
 
Federico and Chidiac (2000) and Jin et al. (2009) stated that mixed-colored waste glass 
reduces the water absorption capacity of concrete. Liao et al. (2022) substituted oyster shell 
powder calcined at 800 °C for 0%, 5%, 8%, and 10% cement instead of ordinary Portland 
cement. In addition, the authors investigated the effect of oyster shell powder content on the 
properties of cement-metakaolin mortar. It was reported that the porosity, water absorption 
coefficient, water permeability coefficient and chloride ion diffusion coefficient decrease with 
the increase of oyster shell powder content. The products formed as a result of the pozzolanic 
reaction fill the voids and thus the void volume is reduced. The authors reported that the 
decrease in the porosity of the cement-metakaolin mortar system is due to the fact that 
unreacted Ca(OH)2 does not participate in the pozzolanic reaction and is included in the 
hydration products responsible for the compact structure of the mortar (Liao et al., 2022; Da 
et al., 2016). A similar situation was emphasized by Chen et al. (2019) for concrete mixtures 
containing fly ash. It was reported by the authors that the percentage of total pore volume 
decreased with the addition of lime powder. Furthermore, the chloride ion diffusion 
coefficient decreased as the curing time and oyster shell powder content increased and the 
void volume in mortar mixtures decreased with the increase in oyster shell powder content. 
Thus, it was stated that the diffusion of chloride ions into the mortar sample with low porosity 
made it difficult. 
 
Tang et al. (2020) reported that the use of waste brick powder at replacement rates of up to 
30% could increase durability with 30%-48% lower permeability and 13%-40% lower 
capillary water absorption in concrete production. Cantero et al. (2022) analyzed the effects of 
incorporating finely ground recycled brick waste into the cement used to produce concrete 
containing mixed recycled aggregates. The addition of 25-50% finely ground recycled brick 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 553 Sofia, Bulgaria



waste was reported to cause a linear increase in total water absorption and effective porosity, 
regardless of cement type (OPC or OPC-25CDW) and curing age. The increase in water 
absorption with the inclusion of waste brick powder was associated with the porosity of the 
waste brick compared to natural aggregate and the macropore fraction (ɸ>0.05 m) as a result 
of the presence of bound mortar and masonry materials in the waste brick composition. The 
addition of 25% finely ground recycled brick waste as a partial replacement for conventional 
cement was shown to reduce the curing age and the pore system connection, regardless of the 
waste brick powder content. It was emphasized that this improvement reduced the average 
total water absorption by 31% and effective porosity by 25% in 90 days compared to 28-day 
samples. Li et al. (2018) stated that the water absorption capacity decreased by 45% and 72%, 
respectively, due to adding up to 20% marble powder to the mortar mixture at 0.40 and 0.55 
water/cement ratios. This was because marble powder particles are finer than fine aggregate, 
improving the density of the package and filling the gaps (Li et al., 2017). 
 
5. Effect of waste powder materials on dimensional stability of cementitious systems  

Minimal volume expansion and contraction cause crack formation in constrained structural 
elements. The dimensional stability of cementitious systems is significantly affected by the 
amount and distribution of micro-voids (Mardani-Aghabaglou et al., 2019). The addition of 
high-fine powder materials to the mixture directly affects the void system in the matrix 
(Yüksel et al., 2016). Therefore, it is necessary to examine the effect of powder material on 
cementitious systems' dimensional stability. Some studies on the subject are presented below.  

The effect of waste oyster shell powder content on the properties of cement-metakaolin 
mortar was investigated by Liao et al. (2022). In this context, 0%, 5%, 8% and 10% waste 
powder has been replaced by cement. 10% metakaolin was used in all mixtures. It was stated 
that the drying shrinkage values increased with the increase of calcined waste oyster powder. 
The authors emphasized that loss of pore water in the mortar causes drying shrinkage. It was 
reported that pore water is lost by two different mechanisms in cementitious systems. The first 
is explained as the natural evaporation of water from the mortar pores into the air 
environment, and the other is the consumption of pore water during hydration and pozzolanic 
reaction. It was stated by Grilo et al. (2014) that the high humidity condition facilitates the 
hydration reaction of lime-metakaolin mortars. This means that a lot of water is wasted during 
hydration. However, in this study by Liao et al., the amount of water was kept constant. 
Therefore, the drying shrinkage value of the mortars with the increase in the content of waste 
oyster shell powder was reported to inhibit the course of the pozzolanic reaction resulting 
from the consumption of large amounts of pore water and limit the properties of the lime-
metakaolin mortar. The authors reported that, considering its mechanical and durability 
properties, a maximum of 8% of waste oyster powder can be replaced with cement. With the 
addition of waste basalt powder to cement mortar mixtures, the length change due to drying 
shrinkage was lower for 14 days and higher at the end of the 90th day. It was emphasized that 
this might be due to the increase in the water-cement ratio of the mortar with basalt powder 
content (Dobiszewska and Beycioğlu, 2017). 

Choudhary et al. (2021) aimed to reduce dependence on cement by combining industrial by-
products with mineral additives and finding an alternative sustainable material. Therefore, 
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within the scope of their research, they investigated the durability performance of self-
compacting high-strength concrete containing silica fume, fly ash and waste marble powder as 
an alternative to cement. The variation in drying shrinkage of self-compacting concrete (SCC) 
mixes over time is shown in Figure 4. The authors reported that the drying shrinkage values of 
the prepared mixtures ranged from 260×10-6 to 560×10-6 after 180 days. It was also reported 
that the incorporation of waste marble powder into SCC reduces drying shrinkage initially 
(with 10% substitution) and increases drying shrinkage values at higher replacement rates 
(with 20% and 30% substitution). 

Vardhan et al. (2019) stated that drying shrinkage values decreased to the optimum 
displacement percentage (up to 10%) at the beginning due to optimum particle packing. It was 
reported that higher water content causes higher shrinkage after drying, due to the increase in 
the percentage of permeable voids at higher substitution rates. Similarly, Choudhary et al. 
(2016) stated that higher CaO content and higher permeable void percentage in waste marble 
slurry might result in higher drying shrinkage values. Li et al. (2018) investigated the effect of 
waste marble powder on the shrinkage behavior of cementitious systems. It was reported that 
the drying shrinkage behavior decreased and the dimensional stability increased due to the 
decrease in the amount of cementitious material showing shrinkage behavior with the addition 
of marble powder. In addition, it was stated that marble powder accelerates the hydration by 
acting as a core for the precipitation of C-S-H gel, thus improving the microstructure of the 
cement paste and positively affecting the durability performance. 

 

Figure 4. Variation in the percentage of shrinkage of self-compacting concrete mixtures with 
time (Choudhary et al., 2021) 
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6. Effect of waste powder materials on the durability performance of cementitious 
systems 
 
As a result of damage to reinforced concrete structures exposed to environmental effects, the 
cost of repair and maintenance increases. As a result of the progress of the said destruction 
and demolition, a high amount of building waste is generated. These situations cause serious 
problems both economically and environmentally. In this context, in order to ensure 
sustainability in the construction sector, the durability properties of cement-based materials 
should be improved by using materials that do not harm the environment. In this context, it 
was declared by various researchers that the use of waste powder materials in cementitious 
systems can improve their resistance to freeze-thaw, carbonation, sulfate, acid and high 
temperature. Some studies carried out for this purpose are presented below. 
 
With the increase of carbonation amount and depth in cementitious systems, crack formation 
increases and the durability performance of concrete is adversely affected (Fuhaid and Niaz, 
2022). As a result of carbonation of hardened cementitious materials, the formation of 
shrinkage-induced cracks becomes inevitable. In addition, it was reported that the carbonation 
of cement-based materials causes the pH of the solution to decrease and the protective layer 
on the steel surface to be damaged (You et al., 2022). Li et al. (2018), it was stated that the 
depth of carbonation decreased as a result of adding up to 20% marble powder to the mortar 
mixes at any water/cement ratio in the range of 0.40 to 0.55. 
 
It was reported that the strength decreases and weight loss increases with the increase in the 
number of freeze-thaw cycles to which cementitious systems are exposed (Mardani-
Aghabaglou et al., 2019). In the study carried out by Rashed and Sadek (2020), it was stated 
that with the increase in the use of waste rubber powder, the compressive strength decreased, 
but the freeze-thaw and sulfate resistance increased. It was emphasized that this situation is 
due to the formation of more air voids in which the frozen water can stand without creating 
tension and the damping of the stress with the inclusion of rubber powder (Coussy and 
Monteiro, 2008; Ma et al., 2020). It was emphasized that the increase in resistance to sulfate 
may be due to the placement of sulfate products in the micro air voids formed by the addition 
of waste rubber powder and the decrease in permeability (Onuaguluchi and Banthia, 2019). 
 
Due to the high water absorption of recycled concrete powder, it was reported that the amount 
of freezing water, internal pressure and crack formation after freeze-thaw cycles (Sun et al., 
2022). In addition, the quartz in the recycled concrete powder contains a high amount of Si4+ 
and gismondine (CaAl2Si2O8⋅4H2O) contains a high amount of Al3+. In the hydration process, 
the attraction between Si4+ and Al3+ was reported to cause the hydration product to convert 
from C-S-H to calcium aluminate silicate hydrates (C-A-S-H), which are more unstable, 
brittle and cause peeling after freeze-thaw (Fernandez et al., 2010). Spontaneous combustion 
gangue powder, on the other hand, was declared to increase the resistance to freeze-thaw. It 
was emphasized that this situation is due to the decrease in the amount of medium and large 
capillary voids and forming a denser microstructure thanks to its high pozzolanic activity (Sun 
et al., 2022). 
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As it is known, in cementitious systems exposed to high temperatures, cracks are formed as a 
result of high vapor pressure and their strength is adversely affected (Mardani-Aghabaglou et 
al., 2018, Kaya et al., 2021, Isafça Kaya et al., 2022). It was reported that the decrease in 
compressive strength is less after exposure to 800°C with the addition of glass powder to 
cement paste mixtures. It was emphasized that this is due to a new crystalline phase, devitrite 
(Na2Ca3Si6O16), which fills the microcracks formed in the sample as a result of exposure of 
the glass powder to high temperature (Figure 5) (Yang et al., 2021). It was stated that a 
similar behavior is observed in cement mortar mixtures to which ceramic powder is added, 
and this is due to the high pozzolanic activity (Mohit and Sharifi, 2019; AlArab et al., 2020). 

 
a)                                                    b) 

Figure 5. SEM images of mixtures containing glass powder after exposure to a) 25°C,  
b) 800°C (Yang et al., 2021) 

 
It is known that expansions and related cracks occur as a result of alkali silica reaction 
occurring in cementitious systems containing aggregate with high reactive silica content. It 
was stated that the said reaction can be reduced by using materials with low alkali content 
instead of cement (Thomas et al., 2011). For example, in the study conducted by Afshinnia 
and Poursaee (2015), it was declared that the expansion caused by alkali silica reaction 
decreased by 35% with the use of 10% waste clay brick powder instead of cement. Munir et 
al. (2017), on the other hand, it was reported that the amount of expansion in question and the 
resulting crack formation decreased by 28% with the use of 10% waste marble powder instead 
of cement (Figure 6). 
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Figure 6. SEM images a) control b) mixture containing marble powder (Munir et al., 2017) 
 

2. CONCLUSION 

 
The results obtained within the scope of the literature examined in the study are summarized 
below: 

 It was declared that, with the addition of waste powder materials, which have a higher 
fineness compared to cement, to paste mixtures, their fluidity generally decreases, 
setting time, rheological parameters and thixotropic behavior increase. Glass powder, 
on the other hand, was reported to increase fluidity due to its smooth surface. 

 It was declared that the strength increases and permeability decreases as a result of the 
increase in the filling, the decrease in the amount of voids and the more homogeneous 
microstructure with the addition of waste powder materials to the cementitious 
systems. 

 It was reported that drying shrinkage behavior decreases and dimensional stability 
increases due to the decrease in the amount of cement showing shrinkage behavior 
with the use of waste powder instead of cement. 

 It was found that the addition of marble powder is an effective way to improve the 
carbonation resistance of mortar mixes. 

 It was reported that the resistance to freeze-thaw and sulphate increases thanks to the 
air voids formed by the inclusion of waste rubber powder in cementitious systems. 
With the addition of recycled concrete powder, it was understood that the freeze-thaw 
resistance was adversely affected due to the increase in the amount of water absorption 
and the formation of fragile C-A-S-H gel. 

 It was emphasized that when waste glass powder is exposed to high temperature, 
devitrite (Na2Ca3Si6O16) forms the crystal phase, increasing the resistance of 
cementitious systems against high temperature. 

 -It was declared that the formation of alkali silica reaction can be reduced by using 
waste powder materials with low alkali content instead of cement. 
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ABSTRACT 
 
In this work, a study on design and simulation of a Hg/Cd/Te homojunction IR (infrared) 
photo-detector has been reported in detail. This performance has been executed by obtaining 
I-V data and optical characteristics of an initiated device.  The parameters of simulated 
structure in association with inputs as an operation temperature, doping concentration and 
length of donor and acceptor regions of Hg/Cd/Te homojunction photodetector. Moreover,   
G(generation) – R(recombination) Model of depletion region occurs in the location around 
center of structure that has also been examined.  G – R Model parameters that are for 
controlling the effects of Auger Recombination and Trap Assisted Tunneling. These are the 
processes which can be found, in non-equilibrium conditions of distributed carrier density, 
and variation in width of depletion region. Essential properties of a photo-sensing device can 
be judged due to the detectivity, absorption coefficient and internal and external quantum 
efficiency. These parameters provide, optical characteristics of a photo-detector. Energy band 
diagram, charge carrier density and the electric field in Hg/Cd/Te homojunction device that 
have also been given for the both case of the equilibrium and non-equilibrium conditions. 
Because of the difference between equilibrium and non-equilibrium conditions, it is 
originated from the applied bias, in an external voltage application. Its increment factor are 
considered as additional main inputs as well.  Besides the dynamic resistances means that the 
resistance changing through the voltage, depends on applied bias; the current outputs can be 
taken from the general I–V graph and that is main output of whole I–V characteristics of the 
device initially. In addition, we could calculate the noise equivalent power by reversing the 
resulted values of the detectivity from this software as well.   
 
Keywords: Hg/Cd/Te homojunction, photodetectors, simulation 
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INTRODUCTION 
 
The mathematical modeling and usage of a simulation software for characterization of a 
device have always been employed as one of the basic pillars of a scientific process, 
especially after the computer revolution.  In micro-electronics, photonics, optical applications 
as well as in the whole other scientific disciplines, this has been directly an essence [1 - 3].  
For those scientific disciplines, we can make this classification for only computer simulations 
[4 - 6]. On the other hand, it is a reality that mathematical modeling serves as a direct 
foundation for computer programming as an actual base. The characterization is sometimes 
done by eliminating mathematical modeling on paper [7]. Through decades, some 
improvement in simulation programs has thrived and all of them then has come to a level that 
we can run the program in both offline and online modes [8, 9]. 
In photonics and electronic devices, the characterization has always a vital role in designing 
any structure [10].  In semiconductor materials, simulation programs have their own vitality in 
those characterization processes [11, 12]. To predict the possible outcomes before any 
manufacturing process begin, and to decide essential inputs that will determine whole 
devices’ behavior after the compilation of fabrication process, characterization, and especially 
a mathematical-equations-imported simulation software can change the overall result [13].  
Therefore, in semiconductor technologies, employing simulation programs have become 
crucial, yielding especially after 2000’s [14 – 18]. Besides, there are numerous simulation 
software have been produced in designing micro-system and photonic materials, it is also true 
for direct semiconductor sub-material design, p-n junctions (as homojunctions and/or 
heterojunctions), solar cells and photodetectors [16, 19 - 27]. 
 
The electrical and opto-electronical characteristics of a designed photodetectors have essential 
importance to show the direct quality of any device [28]. For those characteristic results, 
operating properties of a homojunction and sensing properties of a designed photodetector 
have some key importance.  For understanding these features, we need some graphs which are 
obtained from experimental results and/or simulation programs [29,30]. In that context, 
simulation programs provide us to predict how those graphs will occur or to look at the 
experiments whether they are convenient or not.  Therefore, any process that is done recent 
micro-electronics application which has clear need for computers to simulate their 
performances. 
 
Besides the mentioned situation above, Cadmium Telluride (CdTe) material has numerous 
advantages to be used in such semiconductor applications and has been used with the material 
Mercury as the combination of Mercury Cadmium Telluride (HgCdTe).  It has high electron 
mobility, high absorption coefficient and large carrier lifetime and tunable bandgap which can 
be provided as tuning the molar fraction of CdTe and/or temperature [30, 31]. This tunability 
property gives us an opportunity of designing our device along with a whole range of IR 
region of spectrum.  It can be tuned into both mid-IR and Far-IR regions.  Because of above 
reasons, it is usable to design an IR photodetector by using HgCdTe homojunction.  Despite 
of some other disadvantages which can be said that we faced in entire of the other materials, 
the opportunities of changing manufacturing parameters give us to get rid of them. 
 
In this study, a HgCdTe homojunction structure has been simulated and its properties and 
sensing features that are discussed with the responded graphical results coming from the 
electrical I – V characteristics and optical characteristics of simulation process.  
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The rational and numerical aspects of those features also are handled to remark the 
possibilities to transform one calculation to another, and mathematical expressions are 
examined for some of the graphical results. 
                      
 
SIMULATION PROCESS & RESULTS 
 
The simulation process of the HgCdTe homojunction in designing infrared IR photodetector, 
has been performed through doing several essential steps.  After those steps, I-V 
characteristics (electrical characteristics) and optical characteristics of the designed HgCdTe 
homojunction were obtained.  The whole process was performed by using an online 
simulation tool that is OPTODET from NanoHUB of Purdue University.  OPTODET is a drift 
diffusion simulator in 1-D and mainly it is working with the current continuity equations and 
Poisson’s equations. The aim of this is to determine the (continuous) current flowing through 
the device. 
 
At the first; the cadmium mole fraction of cadmium, temperature and the lengths of the p side 
and the n side are determined, respectively; 0.255 in molar fraction, 300 K, and 0.5 μm for 
both sides. The donor doping and the acceptor doping are 1015 and 1017 per cm3, 
respectively. Additionally, I – V characteristics mode inputs which are the amount of applied 
voltage, mesh refinement factor and the voltage increment factor which were are used as 0.2 
V, 1 and 1, respectively.  Furthermore, the optical characteristics additional mode inputs are 
0.22 and 0 as reflection coefficient and load resistances, respectively.  The parameters of G – 
R (Generation and Recombination) models have also been examined whether by activating 
those parameters or not.  The on-off buttons residing in G – R parameters are that; the SRH 
Recombination, Radiative Recombination, Auger Recombination, Band to Band Tunneling, 
and Trap Assisted Tunneling. The resultant effects of those parameters will be handled in the 
next paragraphs. 
 
 
Energy Band Diagram 
 
It can be defined that the energy band diagram is an approach to understand the states of the 
energy levels spatially.  It reflects us how these levels change according to each position of 
the device with positively doped and negatively doped regions in the structure, for both 
directions [33]. The graphical results of the energy band diagram used in the simulation 
process is given in Fig. 1.  The first graph represents the state in equilibrium and the second 
graph indicates the state in the non-equilibrium condition. The blue lines and the red lines are 
about conductance and the valance band, respectively.  In position axis (x- axis) of the graph 
5 μm positively doped and 5 μm - 10 μm negatively doped regions can be considered as an 
acceptor and a donor side, respectively. 
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Fig. 1: Energy band diagram of the homostructure, the first is at the equilibrium and the below one is at the non-
equilibrium state. Blue lines represent conductance band and the red lines valance band. The whole graphs are 

working by applying the bias, at maximum 0.2 V. 
 
 
Carrier Densities 
 
In order to define the carrier density or the charge carrier density, the concentration of the 
charge carriers flowing through the whole device is main concept to be focused on. In this 
context, the drift and/or diffusion current of the electrons have a clear importance.  
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Because of, the holes are nothing but just an analogous representation of lack of the electrons; 
it is beneficial to assume separately as the electrons and the holes are flowing in the device in 
opposite directions.  It is assumed that the charge carriers are dynamically changing, and this 
gives us an appropriate approach to the actual mechanism occurring in whole system.  The 
charge carrier density of HgCdTe homojunction can be seen in Fig. 2. While the blue lines are 
representing the density of electrons, the red lines are the density of holes.  It is happened in 
0.2 V applied bias, this voltage is reached step by step with gradually increasing.  The 
position of the entire device is though in the graph as from left to right, from p-doped to the n-
doped regions, respectively. 

                              

                                  
Fig. 2: The graphical result of the charge carrier density for HgCdTe homojunction photodetector is illustrated, 

respectively at equilibrium and non-equilibrium states. Blue lines represent the concentration of electrons and the 
red lines holes. The whole graphs are working by applying the bias, at maximum 0.2 V, gradually increasing 
from the zero. The x – axis shows the positions in the entire device changing from 0 to 5 μm as p-doped and 

from 5 to 10 μm as n-doped regions.  
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Electric Field 
 
One of the essential aspects in electronics and fundamental forces in physics that is the 
electric field directly emerges in the depletion region is formed in a basic homojunction. It 
can also be defined in both equilibrium and non-equilibrium states, and determined in the unit 
of Volt over meter in the graph, as seen in Fig. 3.  
 
 

                 

                           
 

Fig. 3: Illustrates the graphical simulation results of the electric field emerging by the formed depletion of the 
HgCdTe homojunction 
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Current – Voltage Behaviour (I – V Characteristics) of the System 
 
It can be said that for all p-n junctions in electronics, the I – V characteristics, is a main 
characteristics of the system, to define its behaviour which contains electron movement from 
the reasons of both drift current and diffusion current. It has been given at Fig.4. 
 

 
 
Fig. 4: Illustrates the I – V characteristics of the HgCdTe homojunction changing through increasing voltage bias 

until 0.2 V. 
 
Dynamic Resistance 
 
The resistance existing in a opto-electronic device is not steady but it changes dynamically 
according to the some other parameters.  In such systems, it is basically the voltage bias, at 
the first, that increases gradually.  The voltage bias simply affects the resistive response of the 
material occurring in its internal system.    

 
 

Fig. 5: Illustrates the resistance changing as the voltage increases in the HgCdTe homostructure. 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 572 Sofia, Bulgaria



 

Absorption Coefficient 
 
Optical characterization requires some of the requirements to be known. One of them is a 
device behavior that related with the interval of active wavelength. This wavelength is about 
the maximum response capability of where the device operates. 
 

 
 

Fig. 6: The absorption coefficient varying with the wavelength, shows us the HgCdTe homojunction has a 
typical behaviour to be employed in an infrared photodetector 

 
 
External Quantum Efficiency 
 
The graphical behavior as seen below in Fig. 7  shows us one of the essential sensing features 
of a photo-sensing device.  The Quantum Efficiency is obtained outside of the homo-structure 
externally and gives the capability of the device in the wavelength where it is working 
maximum responsive efficiency. 

 

 
Fig. 7: Illustrates one of the other basic sensing properties for designing a photo-detector, giving us the quantum 

efficiency which is actually occurring from resulted external current of the whole homojunction system Iout 
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Internal Quantum Efficiency (Depletion Region Quantum Efficiency) 
                        
Besides the external quantum efficiency, internal quantum efficiency concentrated on the 
responsive efficiency obtained directly around the depletion regions where the drift-diffusion 
flows occur primarily. 

 
 

Fig. 8: In other words depletion region quantum efficiency, as the name implies it is about the quantum 
efficiency about first generated current from the carriers that reside in the depletion region 

                            
 
Detectivity  
 
 

                              
 

Fig. 9: Shows the detectivity values in Jones. One of the other crucial factors for designing a photo-detector, 
coming from the simulation results of the software in the mode of optical characteristics 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 574 Sofia, Bulgaria



 

As it can be seen in equation 1 and 2, the detectivity of the results for any photo-sensing 
system that, additionally can be called (assumed) as a reverse form of (NEP) Noise Equivalent 
Power. Therefore, in the data of above in Fig. 8, we do not have only one, but two results 
which are reverse forms of each other [34]. Where R denotes The Responsivity of the photo-
device and PSD is The Power Spectral Density. PSD can be called the resultant photo-current 
that the photo-device produces, but the point is, it is the resultant photo-current where there is 
no any optical input.   
 =                                                                                                                 (1)                            
 =                                                                                                            (2)                           
 
It is noteworthy to add that, the above assumption ignores the area and the bandwidth of the 
device. It can be seen that these parameters are also suggested in another resources in the 
literature, for example in [35], when the calculation is performed.  
The graphical result of the detectivity of HgCdTe simulation process uses the Jones as y – 
axis unit. It can be changed by the wavelength in the x – axis, an briefly it gives us an ability 
of detection. It is meaningful that the detectivity increases by the respond rate of the photo-
device and decreases by the response of the device while there is no input (which is a simple 
definition of noise). 
 
 
G – R Models 
 
For all of graphical results that have been given above respectively, G – R parameters were 
also examined.  Each G – R model parameters are activated and noted if there is an effect on 
the final graphs.  
There are buttons that can be activated in this input region of the simulation software.  The 
five G – R Models parameters are; SRH Recombination (Shockley-Read-Hall 
Recombination), Radiative Recombination, Auger Recombination, Band to Band Tunneling 
and Trap-Assisted Tunneling.  While there can be seen no change on any resulting graphs or 
activating the Radiative Recombination, Trap Assisted Tunneling, SRH Recombination and 
Band to Band Tunneling; Auger Recombination, the simulation outputs could not give any 
value for the all three non-equilibrium conditions.  Additionally, for Auger Recombination, 
while I – V characteristics graph was giving more restricted value in a special area of the 
device.  Internal Quantum Efficiency was obtained completely which has zero value along all 
wavelength and detectivity had also no value.  Furthermore, it is beneficial to additional 
interpretation that the simulation mode is changed from I – V characteristics to Optical 
Characteristics. The simulation software has, the resulting Electric Field values in both 
equilibrium and non-equilibrium modes were decreased 1/100 times, for entire values in the 
graphs. 
 
Moreover; to remind the basic definitions of some mechanisms about G – R models, we can 
make these definitions.  Firstly; Band To Band recombination is the recombination of, the 
electrons in the conduction band and holes in the valance band, by giving the excessive 
energy as a photon [36].  In the result of an Auger Recombination, it cannot be observed any 
radiative output instead the excessive energy affects the electrons or holes by exciting them to 
the higher energy states.  The excessive energy is created by a former electron that 
recombines with a hole [37].  
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Furthermore, the Trap Assisted Tunneling can be defined as, while the whole motions are 
occurring in such systems between the energy bands, there could be some additional energy 
states can be created between valance band and conductance band, voluntarily or 
involuntarily. While sometimes those energy states could work usefully, sometimes they 
emerge with some negative effects; and those extra energy level are called as ‘traps’.   
 
 
CONCLUSION 
 
In conclusion, the simulation results of HgCdTe homojunction have been presented in  whole 
series of outputs.  Homo-structure is examined under the aim of designing an IR photo-
detector.  Because of tunable feature of structure constructed by setting the amount of 
Cadmium Telluride molar fractions and the temperature, whole photo-sensing device can be 
designed as Mid-IR and/or Far-IR regions as well.  In sets of graphical outputs, I – V 
characteristics of the structure and optical behaviour of the photo- sensing properties of the 
device are observed and discussed.  Meaningful positive and negative correlations are 
obtained.  In those sets there are these basics that; energy band diagram, charge carrier 
density, electric field; in the both equilibrium and non-equilibrium conditions. Moreover; 
detectivity, absorption coefficient, internal and external quantum efficiencies are handled as 
optical behaviour of HgCdTe homojunction.  As well as the current and voltage behaviour is 
discussed, the resistance that is dynamically changed by increasing voltage bias until its 
maximum 0.2 V (dynamic resistance) value have been determined.  It is obtained that while 
some of   G – R model parameters have an effect over the results, some of them causes no 
change on the system.  Additionally, the relationship between the detectivity and the noise 
equivalent power (NEP) are correlated. 
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ABSTRACT 

Graphite; is a metamorphic mineral that can crystallize in the hexagonal system by reacting
dense carbon-containing sediments with hydrothermal solutions or magmatic fluids. 
Nowadays, graphite minerals have become a remarkable and sought-after mineral, as they are 
used in many important industrial areas such as the battery, lubrication, casting, and steel 
manufacturing. However, graphite, like other minerals, exhibits different properties and 
behaviors depending on the environment in which it is formed and the carbon content it 
contains. In this study, the collected samples from Kırklareli Demirköy graphite schist and 
graphite phyllite rocks were analyzed and mineralogical, chemical, and Raman spectrum 
characteristics of the graphite were evaluated according to their characteristic features.  

The Raman peaks and Raman shifts detected in the Raman spectra analysis on the Kırklareli-
Demirköy graphite samples revealed disorder bands and graphite bands in the sample. Raman 
spectra and measured peak intensity were compared with the reference peak intensities in the 
Spectral ID Program library to determine the characteristic properties of the mineral. The 
most significant and severe Raman shift detected in the Raman spectra analysis performed on 
the graphite sample was measured as 1571.36 cm-1. Furthermore; less pronounced Raman
peaks were observed at 2663.87 cm-1 and 1328.36 cm-1 values. It has been determined that the
graphite sample in question contains many small-scale Raman peaks and shifts in the Raman 
spectra, and contamination in terms of Si, Al, and some other elements.

The Raman spectra of the Demirköy sample revealed that graphite was formed in the 
temperature range of 460-540 and a high-medium metamorphism environment.

Keywords: Raman spectroscopy, mineralogy, graphite, Demirköy
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ÖZET 

Grafit; yoğun karbon bileşimli sedimanların hidrotermal çözeltiler veya magmatik sıvılarla 
reaksiyona girerek hexzagonal sistemde kristalleşebilen bir metamorfik mineraldir. Grafit 
mineralleri günümüzde pil, döküm, yağlama, döküm ve çelik imalatı gibi pek çok önemli 
sanayii alanında kullanılmasından oldukça dikkat çekici ve aranan mineral haline gelmiştir. 
Ancak grafitler diğer mineraller de olduğu gibi oluştuğu ortam ve içermiş olduğu karbon 
oranına bağlı olarak farklı özellik ve davranış sergilemektedir. Bu çalışmada Kırklareli 
Demirköy grafit şist ve grafit fillit kayalarından örnekler alınarak içermiş olduğu grafitin 
mineralojik, kimyasal ve oluşturdukları Raman spektrum karakteristikleri incelenmiştir.  

Kırklareli-Demirköy grafit örneği üzerinde yapılan Raman spektrası analizinde tespit edilen 
Raman pikleri ve Raman kaymaları ile örnek içerisindeki kirlilik bantları ve grafit bantları 
ortaya konulmuştur. Raman spektrumları ve ölçülen pik değerleri Spectral ID Programı 
kütüphanesindeki referans pik değerleri ile karşılaştırılarak mineralin karakteristik 
özelliklerinin belirlenmeye çalışılmıştır. Grafit örneğinde yapılan Raman spektrası analizinde 
tespit edilen en belirgin ve şiddetli Raman kayması 1571,36 cm-1 olarak ölçülmüştür. Ayrıca 
2663,87 cm-1 ve 1328,36 cm-1 değerlerinde de daha az belirgin Raman pikleri gözlenmiştir. 
Söz konusu grafit örneğinin Raman spektrasında küçük ölçekte birçok Raman pikleri ve 
kaymalarının bulunması Si, Al ve bazı elementler açısından kirlilik içerdiği belirlenmiştir. 

Demirköy örneğinin Raman spektrası grafitin 460-540 0C sıcaklık aralığında ve yüksek-orta 
dereceli bir metamorfizma ortamında oluştuğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Raman spektroskopisi, mineroloji, grafit, Demirköy 

 

 

1. INTRODUCTION 
  

Graphite is a metamorphic mineral that can crystallize in the hexagonal system and can be 
formed by reacting dense carbon-containing sediments with hydrothermal solutions or 
magmatic fluids. Graphite minerals have a slippery texture and the feature of bending into 
very soft and thin sheets. It is coloured as ash-colored varying from grey to black. Graphite is 
stable at normal temperatures and is resistant to chemical alteration. Graphite is resistant to 
acids, bases, and salts, insensitive to normal chemical reactions. It shows excellent thermal 
conductivity and electrical conductivity.  

Graphite became a critical and strategic raw material due to widespread usage and properties 
of graphite and developing high technology. Today, graphite minerals are used in many 
important industrial areas such as battery, lubrication,, casting and steel manufacturing. 

2. GEOLOGY 
 

In this study, Kırklareli Demirköy graphite samples were taken from graphite schist and 
graphite phyllite rocks of Istranca Massif. Istranca massif is extending from North West to 
South-East, located on North of Trace, Türkiye. The base of the Istranca Massif is formed 
with Paleozoic aged, amphibol greenschist facies metamorphic sedimentary and metamorphic 
units. There are Triassic-Jurassic metamorphic units on the base. Moreover Creates aged 
magmatic units cutting metamorphic units of Istranca Massif. 
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Figure 1. a) Location map of study area,  b) tectonic units of Turkiye with location of study 
area (from Okay and Nikishin, 2015) and c) detailed geological map of DIB (Ulusoy and 
Kadioglu, 2021, 2022). 

There are intrusive units and metamorphic clastic and carbonate rocks in the study area.  
Contact metamorphism occurs by intrusive rocks cutting clastic and carbonate rocks. Graphite 
minerals of Kırklareli-Demirköy was formed as a result of the contact metamorphism process. 

3. MATERIAL and METHODS  
 

In this study, the samples were collected from Kırklareli Demirköy graphite schist and 
graphite phyllite rocks. The graphite samples were evaluated according to their characteristic 
features. Confocal Raman Spectroscopy (CRS) analyses were e performed to determine 
mineralogical and chemical characteristics of the graphite samples. The analyses were 
conducted in the Ankara University Earth Sciences Application and Research Centre 
(YEBİM). 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 582 Sofia, Bulgaria



  

Figure 2. Field view of Demirköy graphite phyllite (a) and graphite schist (b). 

  

Figure 3. Microphotograph of graphite samples a) Paralel Nicole, b)Cross Nicole. 

3.1  Confocal Raman Spectroscopy (CRS) 

In the Raman Spectrometer, the transmitted X-ray point can be photographed. Raman peaks 
can be measured. Then, the obtained peaks are interpreted by comparing them with the 
reference data records in the computer. On the other hand, geological environments of 
graphite formation conditions such as Temperature range, high and/or low ratio of 
metamorphism can be interpreted from Raman Analysis results.  

During the analyse peaks and Raman shifts of the graphite are determined, generally minor 
ones are considered defected, while main peaks and shifts are important to define Raman 
characteristics of samples.  

3.2 Confocal Raman Spectroscopy Analyses of Kırklareli-Demirköy Graphite 

In this study, Raman peaks and shifts of Kırklareli-Demirköy graphite samples were detected 
by conducting Raman Spectroscopy. The pollution bands and graphite bands of the sample 
were revealed. The pollution bands were formed due to the presence of Si, Al, and some 
elements in the sample.  The highest and most severe Raman peak of Demirköy graphite was 
measured at about 1500 cm-1. Additionally, less pronounced Raman peaks were observed at 

a) b) 

 a) b) 
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2600 cm-1 and 1300 cm-1 values. As a result of Raman spectroscopy interpretations of 
Demirköy Graphite samples were considered to be formed under a high to moderate 
metamorphism environment and between 460-540 0C temperature.  

 

Figure 4. Graphical illustration of Confocal Raman Spectroscopy Analyzes of Kırklareli-
Demirköy Graphite. 

 

4. CONCLUSION  

Graphite became a critical and strategic raw material due to the widespread usage and 
properties of graphite and the development of high technology. As in many countries in the 
world, the graphite potential in Türkiye started to be evaluated and brought into the economy. 

As a case study, Kırklareli Demirköy graphite resources were studied. In this study, Raman 
peaks and Raman shifts, the pollution bands, and graphite bands of the Kırklareli-Demirköy 
sample were revealed. Then, the characteristic properties of the mineral were determined by 
comparing the spectrum results with the reference values. As a result of the study, it was 
determined that the Kırklareli Demirköy graphite sample contains pollution in terms of Si, Al, 
and some elements due to the presence of many Raman peaks and shifts in small scale in the 
Raman spectra. Demirköy Graphite was formed at 460-540 0C temperature and high to 
moderate metamorphism environment.  
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ÖZET 
At dişi mısır önemli bir sıcak iklim tahılı olup pek çok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. 
Araştırmada gerçekleştirilen analizlerde Bodega ve M16S45 at dişi mısır çeşitlerinin 
geometrik, hacimsel, ağırlık ve statik sürtünme özellikleri belirlenmiştir. Araştırmada uzunluk 
(mm), genişlik (mm), kalınlık (mm), geometrik ortalama çap (mm), küresellik (%), yüzey 
alanı (mm2), 1000 tane ağırlığı (g), tane hacmi (mm3), statik sürtünme kuvveti özellikleri 
saptanmıştır. Kauçuk, galvaniz, sunta, laminant yüzeylerde statik sürtünme kuvveti 
belirlenmiştir. Belirtilen özellikler açısından Bodega ve M16S45 at dişi mısır çeşitlerinin 
ortalama uzunluk 10.26-11.65 mm, genişlik 8.77-9.08 mm, kalınlık 4.85-4.86 mm, geometrik 
ortalama çap 7.56-7.98 mm, küresellik % 68.70-73.93, yüzey alanı 179.79-200.34 mm2, 1000 
tane ağırlığı 328-368 g, tohum hacmi 228.37-268.85 mm3, statik sürtünme kuvveti 0.367-
0.436 arasındadır. En düşük statik sürtünme kuvveti ortalaması Bodega çeşidinden sunta 
yüzeyde elde edilirken, M16S45 çeşidinden galvaniz yüzeyde en yüksek değer saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çeşit, Malzeme, Mısır, Teknolojik özellikler 
 
 
ABSTRACT 

Dent corn is an important hot climate grain and is used effectively in many areas. 
Geometrical, volumetric, weight and static friction properties of Bodega and M16S45 dent 
corn varieties were determined in the analyzes performed in the research. In the research, 
length (mm), width (mm), thickness (mm), geometric mean diameter (mm), sphericity (%), 
surface area (mm2), 1000 grain weight (g), grain volume (mm3), static friction force properties 
were determined. Static friction force was determined on rubber, galvanized, chipboard, 
laminate surfaces. In terms of the specified characteristics, the average length of Bodega and 
M16S45 dent corn varieties is 10.26-11.65 mm, width 8.77-9.08 mm, thickness 4.85-4.86 
mm, geometric mean diameter 7.56-7.98 mm, sphericity 68.70-73.93%, surface area 179.79-
200.34 mm2, 1000 grain weight is 328-368 g, seed volume is 228.37-268.85 mm3, static 
friction force is between 0.367-0.436. While the lowest static friction force average was 
obtained on the chipboard surface from the Bodega variety, the highest value was determined 
on the galvanized surface from the M16S45 variety. 

Keywords: Variety, Material, Corn, Technological properties 
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GİRİŞ 
At dişi mısır (Zea mays indentata) dünyada ve ülkemizde geniş kullanım alanlarına sahiptir. 
İnsan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmakta olup, zengin bir A vitamini kaynağıdır 
(Kırtok, 1998; Oktem, 2005). Kahvaltılık mısır gevreği, mısır yağı ve mısır nişastası kullanım 
alanlarından bazıları (Sezer ve ark., 2007; Sezer ve ark., 2011) olup, mısır üretiminin yüksek 
olması ekonomiye olan pozitif etkisini artırmaktadır. Yaklaşık 4500 yıllık olduğu düşünülen 
mısır taneleri yapılan arkeolojik kazılar sonucunda tespit edilmiştir (Berger, 1962). İlk 
İspanyada yetiştirilmiş ve bahsedilen ülke Avrupaya yayılış orijinidir (Arnon, 1975; Sezer ve 
ark., 2011). Farklı çeşitlerin ekim, hasat, depolama, taşıma v.b işlemler için geometrik, 
ağırlık, hacimsel ve sürtünme özelliklerinin bilinmesi son derece önemlidir (Karababa ve 
Coşkuner, 2007). Araştırıcılar çeşitli bitkisel ürünlerde fiziksel özelliklerin belirlenmesi 
amacıyla pek çok çalışmalar (kenevir (Saçılık ve ark. 2003), mercimek tohumu (Amin ve ark., 
2004), (susam (TundeAkindunte ve Akindunte, 2004), tatlı mısır tohumu (Coşkun ve ark., 
2006), burçak (Altuntas ve Karadag, 2006), keten (Karababa ve Coşkuner, 2007), adaçayı 
tohumu (Ixtaina ve ark. 2008), çeltik tohumu (Altuntaş ve Naneli, 2018), yulaf tohumu 
(Naneli, 2022) gerçekleştirmişlerdir. Yapılan araştırmada bazı at dişi mısır çeşitlerinin 
geometrik, ağırlık, hacimsel ve farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL-YÖNTEM 
Statik sürtünme katsayısının belirlenmesinde kullanılması amacıyla ayarlanabilir açılı  
sürtünme katsayısı ölçüm düzeneği hazırlanmıştır. Galvanizli sac, sunta, laminant ve kauçuk 
gibi bazı sürtünme yüzeyleri kullanılmıştır. Sürtünme kuvveti hesaplaması gerçekleştirilmesi 
için materyaller ayarlanabilir açılı zemin üzerine yerleştirilmiştir. Ayarlanabilir açılı zemin 
eğimi, zemin üzerinde artırılmış olup materyaller kaymaya başladığında düzeneğin açısı 
sabitlenmiştir. Farklı zeminlerde oluşturulan düzeneğin yatayla yaptığı açının tanjantı alınarak 
statik sürtünme katsayısı saptanmıştır. Statik sürtünme saptanması sırasında her yüzeyde 
materyaller 4 tekrarlı olarak analiz edilmiştir. Tanelerin uzunluk (L), genişlik (W), kalınlık 
(T) özellikleri belirlenmiş olup, ölçümler doğrultusunda geometrik ortalama çap (Dg), 
küresellik (ϕ), yüzey alanı (S), tane hacmi (V) özellikleri aşağıdaki eşitliklere göre 
hesaplanmıştır. Çalışmada özel sektör kuruluşlarından temin edilen 2 adet at dişi mısır çeşidi 
kullanılmıştır (Tablo 1). İncelenen özellikler aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır (Tablo 
2). 
 
Tablo 1. Bazı at dişi mısır çeşitleri ve temin edildiği kuruluşlar 

Bodega May Tohumculuk Şti 
M16S45 May Tohumculuk Şti. 
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Tablo 2. Bazı at dişi mısır çeşitlerinde incelenen parametrelerin formülleri ( )………………………………………………………………………………
….. 

1 =
……………………………………………………………………………………… 2 =√ ……………………………………………………………………………. 

3 =
………………………………………………………………………………… 

4 

Uzunluk 
(mm)…………………………... 

L Genişlik 
(mm)…………………………… 

W 

Kalınlık 
(mm)…………………………... 

T Geometrik ortalama çap 
(mm)………… 

D
g 

Küresellik 
(%)………………………….. 

ϕ Yüzey alanı 
(mm2)………………………. 

S  

Tane hacim 
(mm3)……………………… 

V   

At dişi mısır tanelerinden rastgele seçilen 100 adet örneğin uzunluk, genişlik, kalınlık gibi 
temel boyutları 0.01 mm hassasiyetli dijital mikrometre ile ölçüm gerçekleştirilmiştir.  
 
BULGULAR-TARTIŞMA 
İki farklı at dişi mısır çeşidinde uzunluk (mm), genişlik (mm), kalınlık (mm), geometrik 
ortalama çap (mm), küresellik (%), yüzey alanı (mm2), tek tane hacmi (mm3), 1000 tane 
ağırlığı (g), sürtünme kuvvetleri gibi özellikler belirlenmiştir (Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5). 
M16S45 ve Bodega çeşitleri uzunluk, genişlik, kalınlık özellikleri bakımından sırasıyla; 9.00-
11.50 mm, 7.70-10.40 mm, 3.90-5.70 mm, 9.50-13.50 mm, 8.30-10.00 mm, 4.20-5.70 mm 
arasındadır. Geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, tohum hacmi, 1000 tane ağırlık 
ortalamaları bakımından M16S45 ve Bodega çeşitleri sırasıyla; 7.56 mm, % 73.93, 179.79 
mm2, 228.37 mm3, 328 g, 7.98 mm, % 68.70, 200.34 mm2, 268.85 mm3, 368 g olarak 
saptanmıştır (Tablo 3, Tablo 4). Aynı çeşitlerin galvaniz, sunta, laminant, kauçuk yüzeylerde 
sürtünme kuvveti ortalamaları sırasıyla; 0.436, 0.390, 0.420, 0.415, 0.419, 0.367, 0.411, 0.404 
belirlenmiştir (Tablo 5). Sürtünme kuvveti bakımından M16S45 çeşidi Bodega çeşidinden 
daha yüksek değerlere sahiptir. Farklı at dişi mısır çeşitlerinde yapılan benzer çalışmalarda 
araştırıcılar uzunluk, genişlik, kalınlık, geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, tane 
hacmi, sürtünme kuvvetleri sırasıyla; 10.54-11.28 mm, 6.89-7.69 mm, 4.57-5.22 mm, 7.04-
7.63 mm, % 65.7-68.4, 131.13-154.37 mm2, 125.94-162.51 mm3, 0.151-0.475 arasında 
değişiklik gösterdiğini bildirmişlerdir (Sezer ve ark., 2011). Farklı araştırıcıların 
(Radosavljevic ve ark., 2000) 20 at dişi mısırda yaptıkları çalışmada 1000 tane ağırlıklarının 
153.4-392.8 g arasında değişiklik gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırmamızda incelenen 
özelliklerden elde edilen veriler ile diğer araştırmacıların verileri benzerlik göstermektedir. 
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Tablo 3. Bazı at dişi mısır çeşitlerinin geometrik, hacimsel ve ağırlık özellikleri 

M16S45 Uzunluk 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Kalınlık 
(mm) 

G.O.Ç 
(mm) 

Küresellik 
(%) 

Yüzey 
alanı 

(mm2) 

Tohum 
hacmi 
(mm3) 

1000 
tane 

ağırlık 
(g) 

Min. 9.00 7.70 3.90 6.75 65.10 162.74 161.80 323 

Maks. 11.50 10.40 5.70 7.94 85.07 198.27 265.00 334 

Ort. 10.26 8.77 4.86 7.56 73.93 179.79 228.37 328 

S.S 0.60 0.47 0.38 0.23 4.49 10.86 20.51 4.65 

V.K 5.82 5.35 7.86 3.05 6.07 6.04 8.98 1.42 
 
Tablo 4. Bazı at dişi mısır çeşitlerinin geometrik, hacimsel ve ağırlık özellikleri 

Bodega Uzunluk 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Kalınlık 
(mm) 

G.O.Ç 
(mm) 

Küresellik 
(%) 

Yüzey 
alanı 

(mm2) 

Tohum 
hacmi 
(mm3) 

1000 
tane 

ağırlık 
(g) 

Min. 9.50 8.30 4.20 7.09 60.36 158.10 188.02 366 

Maks. 13.50 10.00 5.70 8.61 77.77 232.62 337.17 371 

Ort. 11.65 9.08 4.85 7.98 68.70 200.34 268.85 368 

S.S 0.78 0.40 0.39 0.29 3.87 14.67 29.48 2.16 

V.K 6.72 4.45 8.03 3.68 5.63 7.32 10.97 0.59 
 
Tablo 5. Bazı at dişi mısır çeşitlerinin sürtünme kuvveti özellikleri 

Çeşitler Sürtünme 
Kuvveti Galvaniz Sunta Laminant Kauçuk 

M16S45 

Min. 0.428 0.385 0.414 0.410 

Maks. 0.448 0.398 0.426 0.422 
Ort. 0.436 0.390 0.420 0.415 
SS 0.009 0.005 0.006 0.005 

V.K 2.12 1.38 1.35 1.30 

Bodega 

Min. 0.413 0.360 0.405 0.395 

Maks. 0.428 0.373 0.417 0.412 

Ort. 0.419 0.367 0.411 0.404 
SS 0.007 0.006 0.006 0.007 

V.K 1.58 1.51 1.38 1.74 
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SONUÇ 
Yapılan araştırmada bazı at dişi mısır çeşitlerinin geometrik, hacimsel, ağırlık özellikleriyle 
sürtünme kuvvetleri saptanmıştır. İncelenen at dişi mısır çeşitlerinin ortalama uzunluk 10.26-
11.65 mm, genişlik 8.77-9.08 mm, kalınlık 4.85-4.86 mm, geometrik ortalama çap 7.56-7.98 
mm, küresellik % 68.70-73.93, yüzey alanı 179.79-200.34 mm2, 1000 tane ağırlığı 328-368 g, 
tohum hacmi 228.37-268.85 mm3, statik sürtünme kuvveti 0.367-0.436 arasında değişiklik 
göstermiştir. Uzunluk, genişlik, geometrik ortalama çap, yüzey alanı, tohum hacmi, 1000 tane 
ağırlık ortalamaları bakımından Bodega çeşidi ön plana çıkarken, kalınlık ve küresellik 
özelliklerinde M16S45 çeşidi yüksek değerdedir. Sürtünme kuvveti ortalamaları bakımından 
galvaniz, sunta, laminant, kauçuk yüzeylerde M16S45 çeşidinden Bodega çeşidine göre daha 
yüksek değer elde edilmiştir. 
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ÖZET 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı,  çalışanlar tarafından sergilenmesi istenilen bir davranış 
olmasından dolayı son yıllardaki akademik çalışmalarda pek çok değişken ile ilişkisi 
incelenmiş kavramlardan bir tanesidir. Ancak literatürde, örgütsel vatandaşlık davranışı ve 
inovatif iş davranışı ilişkisini ele alan çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. 
Bilindiği üzere bütün örgütler,  örgütsel vatandaşlık davranışı yüksek işgörenlerle çalışmayı 
isterler. İnovatif iş davranışı ise günümüz iş dünyasında örgütlerin rekabet avantajı elde 
etmesinde önemli bir anahtar olarak ifade edilmektedir.  Bu araştırmanın konusu,  çalışanların 
sahip olduğu örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili algılarının,  çalışanların inovatif iş 
davranışlarına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.  Araştırma,  Türkiye’de Akdeniz 
Bölgesinde bulunan bir üniversitenin Teknokent’inde faaliyetlerini sürdüren firmaların 
çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Veri 
toplayabilmek amacıyla Vey/Campbell (2004) ve Williamsishia W, (1999) tarafından iki ayrı 
çalışmadan hazırlanarak yola çıkılan, Organ’ın (1988) çalışmasında ortaya konulan beş temel 
boyutu ile uyumlu olan Basım ve Şener (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan örgütsel 
vatandaşlık davranışı ölçeği ve Scott ve Bruce (1994) tarafından oluşturulan inovatif iş 
davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yoluyla elde edilen 137 
adet anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen verilerle, SPSS istatistik programı kullanılarak 
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları, faktör analizi ve 
güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı ile inovatif iş 
davranışı arasındaki ilişkiyi ve etkiyi belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri 
sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan analizlerle, göre örgütsel vatandaşlık alt boyutlarından 
diğergamlık, centilmenlik ve nezaket+sivil erdem’in inovatif iş davranışını pozitif ve anlamlı 
yönde etkilediği ve araştırma hipotezlerinin kabul edildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnovatif İş Davranışı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Teknokent 
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ABSTRACT 

Organizational Citizenship Behavior is one of the concepts whose relationship with many 
variables has been examined in recent academic studies, since it is a desired behavior by 
employees. However, in the literature, it has been observed that the number of studies dealing 
with the relationship between organizational citizenship behavior and innovative work 
behavior is quite low. As it is known, all organizations want to work with employees with 
high organizational citizenship behavior. Innovative work behavior is expressed as an 
important key for organizations to gain competitive advantage in today's business world. The 
subject of this research is to investigate whether the perceptions of the employees about 
organizational citizenship behavior have an effect on the innovative work behaviors of the 
employees. The research was applied to the employees of the firms operating in the 
Technopark of a university located in the Mediterranean Region of Turkey. The research data 
were obtained by the survey technique method. In order to collect data, the scale developed by 
Basım and Şeşen (2006) and the innovative work behavior scale created by Scott and Bruce 
(1994) were used. As a result of the research, 137 survey data obtained through simple 
random sampling were analyzed. The data obtained were included in the frequency 
distributions of the demographic characteristics of the participants, factor analysis and 
reliability analysis results with the SPSS statistical program. The results of correlation and 
regression analyzes are included in order to determine the relationship and effect between 
organizational citizenship behavior and innovative work behavior of the participants. 
According to the results of the analysis, it was seen that altruism, courtesy and courtesy + 
civic virtue, which are sub-dimensions of organizational citizenship, positively and 
significantly affect innovative work behavior and the research hypotheses were accepted. 

Keywords: Innovative Work Behavior, Organizational Citizenship Behavior, Technopark 

 

GİRİŞ 

İşleyen bir organizasyon için önemli olan üç temel davranış tipi şu şekilde tanımlanmıştır 
Katz (1964);  

 İnsanlar sisteme girmeye ve sistemde kalmaya teşvik edilmelidir,  
 Belirli rol gerekliliklerini güvenilir bir şekilde yerine getirmelidirler, 
 Rol davranışlarının ötesine geçen yenilikçi ve kendiliğinden oluşan faaliyetler 

olmalıdır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, firma tarafından resmi bir ödül sistemi ile doğrudan veya 
açıkça tanınmayan ve organizasyonun verimli ve etkili bir şekilde işleyişini teşvik eden, isteğe 
bağlı olan bireysel davranışlardır (Organ, 1988). Başka bir deyişle, organizasyon içerisinde 
çalışan bir bireyin, formal görev tanımında yer almamasına ve yerine getirmediği halde 
herhangi bir yaptırımla karşılaşacak olmamasına rağmen, kendi sorumluluk anlayışı 
sonucunda, firma içerisinde yardımlaşma, alınan kararları destekleme, firma uygulamalarını 
firma dışında da destekleme, firma içerisinde gördüğü bir problemi çözme için çaba gösterme 
(sorumluları uyarma, dikkat çekme, fiili olarak çözmeye çalışma vb.) gibi tamamıyla 
gönüllülük esasına dayalı bir davranış gösterilmesini ifade eder (Koçel, 2018). 
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İnovasyon, hem ürünler, süreçler ve hizmetler gibi somut alanlarda hem de liderlik ve örgüt 
kültürü gibi maddi olmayan alanlarda kuruluşlar için sürdürülebilir bir rekabet gücü kaynağı 
olarak düşünülebilir. Bu nedenle, kuruluşların pazar ve müşteri taleplerindeki hızlı değişimle 
proaktif olarak başa çıkabilmek, sürdürülebilir rekabet avantajları sağlamak ve bu zorlu iş 
ortamlarında ayakta kalabilmek için inovasyonun gerekliliğini fark etmeleri önemlidir. 
Dahası, organizasyon çalışmalarına ve yöneticilerine bilimsel ilgi, bir liderin davranışının, 
özellikle inovasyonla ilgili olarak, bir organizasyonun sürdürülebilir büyümesini nihayetinde 
etkileyen takipçinin tutumu / davranışı üzerindeki etkilerini arttıran bir kavramdır (Lee vd., 
2021). Teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün önemi daha da artan tüketici tercihleri 
ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan müşteri odaklılık, küreselleşme, insan haklarında ortaya 
çıkan iyileşmeler gibi gelişmelerin sonucunda işgücü çeşitliliği de kaçınılmaz bir şekilde 
günümüz işletmelerinin yönetmesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Örgütlerin 
varlıklarını uzun vadede devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlayarak rakiplerinin 
önüne geçmesinde önemli bir unsur olan insan kaynaklarını da etkin ve verimli bir şekilde 
kullanması kaçınılmaz olmuştur (Kaplan ve Fırat, 2022). Bu bağlamda örgütlerin uzun süreli 
rekabeti sağlayacak şekilde inovatif iş ortamının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi ancak çalışanların etkili katılımıyla gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, örgütlerin 
amaçlarına ulaşabilmesinde de çalışanların sadece formal olarak tanımlanmış görevlerinin 
yanı sıra gönüllük esasına dayalı bir şekilde çaba göstermeleri yani örgütsel vatandaşlık 
davranışı sergilemeleri de önemli bir etken olacaktır. Bu sayede bireyler inovatif düşünce ve 
davranışlar içerisinde zorluklarla başa çıkabilecek, inovatif fikirler ortaya atabilecek, yeni 
ürün, süreç, yöntem ve uygulamalarda ön plana çıkarak örgüte rekabet üstünlüğü 
sağlayabilecektir. 

Küreselleşmenin etkisiyle firmalar arası rekabetin hızı giderek artmaktadır. Firmalar rekabet 
üstünlüğü elde edebilmek için inovatif düşünce ve davranışlara ihtiyaç duymaktadır. 
Firmaların bu düşünce ve davranışlarını ortaya çıkartabilecek en önemli unsuru ise sahip 
olduğu insan kaynağıdır. Bu bağlamda çalışanların sergileyeceği örgütsel vatandaşlık 
davranışı firmayı bir adım daha ileriye taşıyacaktır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışının inovatif iş davranışına etkisini tespit etmek amacıyla 
yürütülen bu çalışma doğrultusunda, Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilin Teknokent 
bölgesinde faaliyet gösteren firmalarının çalışanları örneklem olarak ele alınmıştır. 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmış ve 137 kişiye anket uygulanmıştır. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket sorularında açık ve kapalı uçlu 
soruların yanı sıra likert tarzı önermelere yer verilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek 
hipotezler test edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde araştırma modelinde yer alan değişkenler tanımlanmış ve değişkenler arasındaki 
ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, son yıllarda yapılan araştırmalarda en çok çalışılan konulardan 
birisidir (Podsakoff, vd., 2000). Firmaların kurumsal verimliliğini ve rekabet avantajını 
artırmak için çalışanların aktif ve gönüllü tutum ve davranışı önem arz etmektedir (Yu vd., 
2021). Çalışanların bu tür aktif ve gönüllü davranışları örgütsel vatandaşlık davranışı olarak 
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adlandırılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların aktif ve gönüllü tutum ve 
davranışları aracılığıyla kurumsal verimliliği artırır, iş etkinliğini en üst düzeye çıkarır ve 
çalışanlar arasındaki olumlu etkileşimi geliştirir (Dekas vd., 2013). Ayrıca örgütsel 
vatandaşlık davranışı, yapılması gerekenlerin ötesindeki davranışları ifade eder ve bu tür 
tutum ve davranışların çalışanların kendi takdirine bağlı olarak seçilmesi özelliğine sahiptir 
(Organ, 1988). 

Örgütler arası rekabetin yoğun bir şekilde hissedildiği iş ortamında çalışanlar, örgütler için bir 
üretim aracı olarak değil, verimliliğin artmasında ve üretimin değer kazanmasında örgütün 
önemli bir aktörüdür. Bu bağlamda örgütün verimlilik ve etkinliğini daha ileri seviyeye 
taşıyabilecek her türlü pozitif örgütsel davranış, örgütler için önem arz etmiştir. Örgütlerin 
yoğun rekabet ortamında daha avantajlı bir duruma geçmesini sağlayan çalışanlar kendi 
teknik ve bilgisel becerilerinin yanında rol dışı olumlu davranışlar göstermesi “iyi asker 
sendromu” olarak ifade edilmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tanımında ve 
parçasında yer almayan çalışanın isteğine bağlı karar vermesini sağlayan bir davranıştır. 
Ayrıca ödül ve tazminat içeren sistemin bir parçası değildir. Örgütsel vatandaşlık 
davranışında gözlenen bazı özellikler; sportmenlik, profesyonel ve sosyal firma faaliyetlerine 
aktif katılım ve örgütün kural ve kültürüne kabulü içermektedir (Smith vd., 1983). 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili literatür incelendiğinde, örgütsel vatandaşlık 
davranışının boyutları konusunda tam uzlaşının sağlanamadığı görülmektedir. Konu ile ilgili 
geniş bir literatür taraması sonucu 30 farklı örgütsel vatandaşlık davranışının tanımlandığı ve 
çok boyutlu bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekilmiştir (Podsakoff vd., 2000). Smith, Organ 
ve Near (1983), örgütsel vatandaşlık davranışını diğergamlık ve genel uyum olarak iki boyutta 
ele almıştır. Diğergamlığı, ödül veya bir tanınma beklentisi olmadan bireyin rastgele 
göstermiş olduğu bir iyilik davranışı olarak ifade edilmiştir. Genel uyum davranışını ise 
sisteme dahil olan herkese zamanın etkili bir şekilde kullanımına yardımcı olan bir davranış 
biçimi olarak tanımlanmıştır (Smith vd., 1983). Organ tarafından yapılan çalışmada ise 
örgütsel vatandaşlık davranışı, özgecilik, nezaket, centilmenlik, vicdanlılık, sivil erdem olarak 
beş boyutlu ele alınmıştır (Organ, 1988). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili yapılan bazı 
çalışmalarda ise sadakat, itaati taraf tutar katılım, değişime uyum, kişiler arası yardım, kişisel 
insiyatif ve kişisel gayret gibi daha farklı boyutlarda tanımlamaları olmuştur (Van Dyne vd., 
1994; Morrlson, 1994; Moormanıblakely, 1995).  

Bu çalışma kapsamında örgütsel vatandaşlık davranışı, Organ (1988) tarafından ortaya 
konulan Basım ve Şeşen (2006) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan, diğergamlık, vicdanlılık, 
nezaket, centilmenlik ve sivil erdem boyutu olmak üzere beş boyutta ele alınmıştır.  

Diğergamlık, bireyin hiçbir çıkarı olmadan gönüllülük esasına dayalı olarak diğer çalışanlara 
yardım etme isteği şeklinde ifade edilir (Organ, 1988). Diğergamlılığı yüksek bireyler çalışma 
arkadaşlarına yardımda bulunarak onların eksikliğinin giderilmesinde yardımcı olmaya ve 
performanslarının da yükselmesine katkı sağlarlar (Kidwell, 1997). Vicdanlılık, zamanı 
dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanarak bireysel ve grup olarak etkinliklere katılım 
sağlanmasını ifade eder. Çalışan, örgütün hedeflerini gerçekleştirme hususunda gereken fazla 
çaba ve zaman harcayarak beklentinin ötesinde bir gayret gösterir (MacKenzie, 2011). 
Nezaket, bireyin birlikte çalıştığı çalışanlar ile ilgili sorunların ortaya çıkmasını önlemeyi ve 
onları korumayı amaçlayan davranışlardır (Podsakoff, 2000). Centilmenlik, bireyin görev ve 
sorumluluklarını, işinden dolayı kaynaklanan kaçınılmaz yük ve sıkıntılara rağmen şikayette 
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bulunmadan yerine getirmesini ifade eder (Podsakoff vd., 1990). Son olarak sivil erdem ise, 
çalışanların gönüllü olarak sergiledikleri ve örgüt imajına katkı sağlama özelliğine sahip 
davranışlar olarak kabul görür (Bakan, Erşahan ve Kaya, 2016). Sivil erdem, örgüt içerisinde 
alınan kararlara katılarak örgütün gelişimi konusunda kendisini sorumlu olarak görmek ve 
örgüt içerisinde alınan kararlarda söz sahibi olarak görüş belirtmek şeklinde ifade edilir 
(Podsakoff, 2000). Sivil erdem boyutu, çalışanların örgüt imajına katkı sağlamak için gönüllü 
olarak sergiledikleri davranışlar olarak ifade edilmektedir. 

 

 

İnovatif İş Davranışı 

İnovatif iş davranışı, yeni ve yararlı fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya prosedürlerin 
başlatılmasını ve  (bir işi, rolü, grup veya organizasyon içinde) gerçekleştirilmesini amaçlayan 
bireyin davranışı olarak tanımlamaktadır (Janssen, 2000).  İnovatif iş davranışı, çalışanların, 
inovasyon için esinlenmesi ile başlayan; yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni üretim tekniklerini 
örgütte uygulanmaya koyması ile devam eden davranışsal bir süreç olarak ta ifade edilebilir 
(Yu vd., 2013). İnovatif iş davranışı, ürün veya hizmet, süreç ve pazarlama inovasyonuna 
katkıda bulunduğundan dolayı ve organizasyonel inovasyon vasıtasıyla iş süreçlerinde ve 
örgüt yapısında iyileştirmelere vesile olduğu için, örgüt tarafından oldukça arzu edilen bir 
çıktı olarak da kabul edilebilir (Luksyte vd., 2018). Sonuç olarak literatürde yapılan 
tanımlamalardan yola çıkılarak, inovatif iş davranışının çalışanların yaratıcılığını, yani ürün, 
hizmet, süreç ve prosedürlerle ilgili yeni ve faydalı fikirlerin üretilmesini ve oluşturulan 
fikirlerin uygulanmasını kapsadığı belirtilmiştir (Dörner, 2012). Bu nedenle, inovatif iş 
davranışı çalışanların yaratıcılığı gibi kavramlardan farklıdır, çünkü yalnızca fikir üretmeye 
odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda problem tanıma, fikir savunuculuğu ve fikir 
uygulamasıyla ilgili davranışları da içerir (De Jong ve Den Hartog, 2010). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İnovatif İş Davranışı Arasındaki İlişki 

İnovasyonu etkileyen çeşitli faktörler arasında, liderin davranışı, astların yenilikçi 
davranışlarını teşvik etmede ve desteklemede önemli bir yön olarak ortaya çıkmaktadır (Lee 
vd., 2021). Literatürde liderlik ve inovatif iş davranışı ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar 
vardır. Özel ve kamu hastaneleri ile sağlık kuruluşlarında görev alan 20 yaş üzeri bireylerde 
dijital liderliğin iş performansı ve inovatif iş davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda dijital liderliğin çalışanların inovatif iş davranışı ve iş performansı üzerinde 
anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Büyükbeşe ve Doğan, 2022). 
Ankara’daki bir bilişim işletmesinde güçlendirici liderliğin inovatif iş davranışına etkisinin 
araştırıldığı bir çalışmada, 412 adet anket verisi toplanmış ve yapılan analizler sonucunda 
güçlendirici liderliğin inovatif iş davranışına etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Erdem, 
2021). Dönüşümcü liderliğin inovatif iş davranışı üzerindeki etkisinin ölçüldüğü bir 
çalışmada, dönüşümcü liderliğin fikir üretmesinin yanında fikir uygulamasını da içeren 
inovatif iş davranışını olumlu ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Afsar vd., 
2014). Türkiye’de faaliyette bulunan otomotiv firmalarının beyaz yakalı çalışanları üzerinde 
yapılan bir araştırmada, örgütsel bağlılığın inovatif iş davranışı üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda 406 anket verisi elde edilmiş ve yapılan analizler 
neticesinde örgütsel bağlılığın inovatif iş davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
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görülmüştür (Çevik Tekin ve Akgemci, 2019). Psikolojik güçlendirmenin inovatif iş davranışı 
ile ilişkisinin incelendiği bir çalışmada, güçlendirmenin anlam, otonomi ve etki boyutlarının 
inovatif iş davranışını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Çekmecelioğlu ve Eren, 
2007).  

Yapılan literatür taramasında, olumlu örgütsel davranış konuları (örgütsel bağlılık, psikolojik 
güçlendirme gibi) ile inovatif iş davranışı arasındaki ilişkiyi açığa çıkartmak için yapılmış 
çalışmaların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ancak bir başka olumlu örgütsel davranış olan 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile inovatif iş davranışı arasındaki ilişkiyi tespit etmek için 
yapılmış çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı örgütsel 
vatandaşlık davranışı ile inovatif iş davranışı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu kapsamda 
aradaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla aşağıdaki hipotez kurulmuştur: 

H1: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan diğerkâmlık, inovatif iş davranışını pozitif 
ve anlamlı olarak etkiler. 

H2: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan centilmenlik, inovatif iş davranışını pozitif 
ve anlamlı olarak etkiler. 

H3: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan nezaket+sivil erdem, inovatif iş davranışını 
pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın temel amacı doğrultusunda, Akdeniz Bölgesindeki bir ilin Teknokent 
bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanları araştırmanın evreni olarak ele alınmıştır. 
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmış ve 137 kişiye anket uygulanmıştır. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket sorularında açık ve kapalı uçlu 
soruların yanı sıra likert tarzı önermelere yer verilmiştir. Anketteki likert tarzı önermeler ile 
araştırmanın amacında belirtilen örgütsel vatandaşlık davranışı ve inovatif iş davranışı 
değişkenlerini ölçmek için iki ölçek kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçmek için 
Vey/Campbell (2004) ve Williamsishia W, (1999) tarafından iki ayrı çalışmadan hazırlanarak 
yola çıkılan, Organ’ın (1988) çalışmasında ortaya konulan beş temel boyutu ile uyumlu olan 
Basım ve Şener (2006) tarafından Türkçe’ye geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan 5 alt 
boyutlu 19 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. İnovatif iş davranışı değişkenini ölçmek için 
ise Scott ve Bruce (1994) tarafından geliştirilen tek boyutlu 6 ifadeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır. Ölçekler, “1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: 
Katılıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli likert olarak hazırlanmıştır. Elde 
edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve araştırmada 
geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla frekans, faktör, güvenirlilik, korelasyon ve 
regresyon analizleri yapılmıştır. 

Araştırma Modeli 

Araştırma temelinde beş boyutlu olarak ele alınan örgütsel vatandaşlık davranışı, yapılan 
faktör analizi sonucunda faktörlerin, diğergamlık, centilmenlik ve üçüncü faktör olarak ta 
nezaket ve sivil erdem faktörlerinin birlikte yüklendiği görülmüştür. Bu sebeple araştırma 
modelinde örgütsel vatandaşlık değişkeni diğergamlık, centilmenlik ve nezaket+sivil erdem 
olmak üzere üç alt boyutta ele alınmıştır. Bu bağlamda, örgütsel vatandaşlık davranışının 
inovatif iş davranışı üzerindeki etkisini araştırmak için oluşturulan hipotezler doğrultusunda 
araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma Bulguları 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmada yer alan 
katılımcıların %40,9’u kadın, %59,1’i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %46’sı 18-25 
yaşlarında iken, %42,3’ü 26-30 yaş arasında, %8,8’i 31-35 yaş aralığında ve %1,5’u 36-40 
yaş aralığında, %1,5’u 45 ve üstü yaş gruplarında yer almaktadır. Katılımcıların %75,9’u 
bekar, %21,2’si evli ve %2,9’u diğerdir. Katılımcıların, %4,4’ü lise, %19,7’si önlisans, 
%67,9’u lisans, %5,1’i yüksek lisans ve %2,9’u doktora mezunudur. Katılımcıların iş 
hayatındaki toplam süreleri incelendiğinde, %30,7’si 1 yıldan az, %53,3’ü 1-5 yıl, %8,8’i 6-
10 yıl, %4,4’ü 11-15 yıl, %0,7’si 16-20 yıl ve %2,2’si 21 ve üstüdür. Katılımcıların %27,7’si 
1 yıldan az, %36,5’i 1-5 yıl, %29,2’si 6-10 yıl, %5,1’i 11-15 yıl, %1,5’i 16-20 yıl arasında 
aynı iş yerinde çalıştığı görülmüştür. Katılımcıların işyerindeki pozisyonları incelendiğinde, 
%4,4’ü yönetici, %55,5’i mühendis, %20,4’ü teknik eleman, %19,7’si diğer çalışanlardandır. 
Katılımcıların uzmanlık alanları incelendiğinde, %47,4’ünün yazılım, %25,5’inin veritabanı, 
%4,4’ünün ağ/sistem, %15,3’ünün teknik ve %7,3’ünün iş analizidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

H2 

H3 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Diğergamlık 

Centilmenlik 

Nezaket+Sivil 

Erdem 

 

 

 

İnovatif İş Davranışı 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

 
81 
56 

 
59,1 
40,9 

Medeni Durum 
Bekâr 
Evli 
Diğer  

 
104 
29 
4 

 
    75,9 
    21,2 

  2,9 
Yaş 
18-25 
26-30 
31-35 
36-40 
45 ve üstü 
 

 
63 
58 
12 
2 
2 

 
46,0 
42,3 
8,8 
1,5 
1,5 

Eğitim Düzeyi 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 

 
6 

27 
93 
7 
4 

 
4,4 

   19,7 
   67,9 
     5,1 

2,9 

İş Hayatındaki Toplam 
Süre 
1 yıldan az 
1-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16-20 yıl 
21 ve üstü 

 
42 
73 
12 
6 
1 
3 

30,7 
53,3 
8,8 
4,4 
0,7 
2,2 

Kaç Yıldır Aynı 
İş Yerinde 
Çalışıyorsunuz 
1 yıldan az 
1-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16-20 yıl 

 
 
 

38 
50 
40 
7 
2 

 
 
 

27,7 
36,5 
29,2 
5,1 
1,5 

İşyerindeki Pozisyonu 
Yönetici 
Mühendis 
Teknik Eleman 
Personel 

 
6 
76 
28 
27 

 
4,4 

55,5 
20,4 
19,7 

Uzmanlık Alanı 
Yazılım 
Veritabanı 
Ağ/Sistem 
Teknik 
İş Analizi 

 
65 
35 
6 

21 
10 

 
47,4 
25,5 
4,4 

15,3 
7,3 

 

Faktör Analizi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği KMO değeri 0,765; Bartlett’s 
Küresellik Testi sonucunda ise Ki-kare 654,494, serbestlik derecesi değeri (df) 105 ve 
anlamlılık değeri (sig) 0,000 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda ölçeğin faktör 
analizi için uygun olduğu görülmüştür. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin faktör analizi 
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği, Basım ve Şener (2006) 
tarafından hazırlanan çalışmasında beş boyutlu (1. diğergamlık, 2. vicdanlılık, 3. nezaket, 4. 
centilmenlik, 5. sivil erdem ) olarak ele alınırken, bu araştırmada yapılan faktör analizi 
sonucunda,  faktörlerin, diğergamlık, centilmenlik, nezaket+sivil erdem şeklinde üç boyut 
altında toplandığı, nezaket ve sivil erdem boyutu faktörlerinin birlikte yüklendiği, yeterli 
faktör yükü yüklenemediği için 1, 6, 7 ve 8. soruların analizden çıkarıldığı 12. sorunun 
diğergamlık faktörü içinde yüklendiği ve 19. sorunun centilmenlik faktörü içinde yüklendiği 
görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı üç 
boyut altında ele alınmıştır. 
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Tablo 2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine İlişkin Faktör Değerleri 

KMO ve Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,765 

 
Bartlett’s küresellik testi 

Ki-kare 654,494 
df 105 

Anlamlılık ,000 
Açıklanan toplam varyans 52,805 

Boyut Madde Faktör 

Ö
rg

üt
se

l V
at

an
da
şl
ık

 D
av

ra
nı
şı

 

D
iğ

er
ga

m
lık

 

S4: İşle ilgili konulardaki materyalimi başkalarıyla 
paylaşmaktan çekinmem. ,703 

S5: İşyerinde sorun yaşayan insanlara yardım etmek için 
gerekli zamanı ayırırım. ,694 

S3: İşyerinde yeni işe başlayan çalışanların işi öğrenmesinde 
yardımcı olurum. öğrenmelerine yardımcı olurum. ,651 

S2: İşyerinde aşırı iş yükü olan bir çalışana yardım ederim.  ,641 
S12: Vaktimi önemsiz sorunlar için şikayet ederek boşa 
harcamam. ,445 

C
en

til
m

en
lik

 

S14: Mesaide yaşadığım yeni durumlara karşı gücenme ya 
da kızgınlık duymam. ,827 

S13: Mesai ortamı ile ilgili olarak problemlere odaklanmak 
yerine olayların pozitif yönünü görmeye çalışırım. ,735 

S15: Firma içinde çıkan çatışmaları il çözümlenmesinde 
aktif rol alırım. ,695 

S19: Her türlü geliştirici faaliyet icra eden araştırma ve proje 
gruplarının içerisinde yer alırım. ,387 

N
ez

ak
et

 +
 S

iv
il 

E
rd

em
 

S11: Birlikte görev yaptığım diğer kişiler için problem 
yaratmamaya gayret ederim. ,597 

S16: Üst yönetimce yayımlanan duyuru, mesaj, prosedür 
yada kısa notları okurum ve ulaşabileceğim bir yerde 
bulundururum. 

,501 

S17: Firmanın sosyal faaliyetlerine kendi isteğimle katılırım. ,808 
S9: Diğer çalışanların hak ve hukukuna saygı gösteririm. ,746 
S10: Beklenmeyen problemler oluştuğunda diğer çalışanları 
zarar görmemeleri için uyarırım. ,730 

S18: Firma yapısında yapılan değişimlere ayak uydururum. ,671 
 

Araştırmada kullanılan inovatif iş davranışı ölçeği KMO değeri 0,861; Bartlett’s Küresellik 
Testi sonucunda ise Ki-kare 384,612, serbestlik derecesi değeri (df) 15 ve anlamlılık değeri 
(sig) 0,000 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda ölçeğin faktör analizi için uygun 
olduğu görülmüştür. İnovatif iş davranışı ölçeğinin faktör analizi sonuçları Tablo 3’de 
verilmiştir. İnovatif iş davranışı ölçeği, Scott and Bruce (1994) tarafından hazırlanan 
çalışmasında tek boyutlu olarak ele alınmış, bu araştırmada yapılan faktör analizi sonucunda,  
faktörlerin tek boyut altında toplandığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmada inovatif iş 
davranışı tek boyutlu olarak ele alınmıştır. 
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Tablo 3. İnovatif İş Davranışı Ölçeğine İlişkin Faktör Değerleri 

KMO ve Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,861 

 
Bartlett’s küresellik testi 

Ki-kare 384,612 
Sd 15 

Anlamlılık ,000 
Açıklanan toplam varyans 60,540 

Boyut Madde Faktör 

İn
ov

at
if 
İş

 D
av

ra
nı
şı

 

S6: Yenilikçi biriyim. ,888 

S1: Yeni teknolojiler, süreçler, teknikler araştıran ve fikirler 
üreten biriyim. ,836 

S2: Yaratıcı fikirler üreten biriyim. ,814 
S4: Yeni fikirler için kaynaklar araştıran ve tahsis eden 
biriyim. ,778 

S3: Diğer çalışanların fikirlerini destekleyen ve 
cesaretlendiren biriyim. ,723 

S5: Yeni fikirlerin uygulanması için planları ve faaliyet 
takvimlerini geliştiren biriyim. ,595 

Araştırmada yer alan araştırma değişkenlerinin güvenirliliği, Cronbach Alfa değerleri ile 
ölçümlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlilik sonuçları Tablo 4’te 
verilmiştir. Güvenirlik analizi sonucu hesaplanan alfa katsayısı 0 ile 1 arasında bir değere 
sahiptir. Güvenirlik analizinin yapılması ile elde edilen alfa (α) katsayısına bağlı olarak 
ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir (Kayış, 2018):  

 0,00≤α<0,40 ise ölçek güvenilir değil 
 0,40≤α<0,60 ise güvenilirliği düşük 
 0,60≤α<0,80 ise oldukça güvenilir 
 0,80≤α<1,00 ise yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu ifade edilmektedir. 

Cronbach alfa değerleri; diğergamlık alt boyutunun 0,748, centilmenlik alt boyutunun 0,766 
ve nezaket+sivil erdem alt boyutunun 0,680, inovatif iş davranışının ise 0,837 olduğu 
görülmüş ve ölçeklerin güvenirlilik düzeyleri geçerli olarak kabul edilmiştir. 

 

 

Tablo 4. Araştırmanın Değişkenlerinin Güvenilirliği 

Değişkenler Cronbach Alfa 
Değeri 

Önerme 
Sayıları 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ,822 15 
          Diğergamlık ,748 5 
          Centilmenlik ,766 4 

Nezaket + Sivil Erdem ,680 6 
İnovatif İş Davranışı ,837 6 
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Araştırmanın bağımsız (örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları) ve bağımlı değişkeni 
(inovatif iş davranışı) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre diğergamlık alt boyutu ile inovatif iş davranışı 
arasında zayıf düzeyde (r=302), pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p=0,00). Centilmenlik alt boyutu ile inovatif iş davranışı arasında zayıf düzeyde (r=364), 
pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,00). Nezaket+sivil erdem alt 
boyutu ile inovatif iş davranışı arasında orta düzeyde (r=416), pozitif yönde istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,00). Bu bağlamda araştırmanın H1, H2 ve H3 
hipotezlerini destekler anlamda bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 5. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri 

Değişkenler İnovatif İş Davranışı 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

          Diğergamlık 
          Centilmenlik 
          Nezaket + Sivil Erdem 

,492** 

,302** 
,364** 
,416** 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Araştırmada ön görülen H1 hipotezini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucu 
Tablo 6’da verilmiştir. Araştırmada,  “H1: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan 
diğerkâmlık, inovatif iş davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.”,  hipotezini test etmek 
amacıyla yapılan regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutlarından olan diğergamlığın, inovatif iş davranışını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği 
görülmüştür (β= ,302; %8,4). Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Diğergâmlığın İnovatif İş 
Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler Beta t değeri P değeri 
İnovatif İş Davranışı ,302 

ΔR2= ,084 
3,677 

F= 13,518 
,000 

    
** p<0.01  
  * p<0.05 
 

Araştırmada ön görülen H2 hipotezini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucu 
Tablo 7’de verilmiştir. Araştırmada,  “H2: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan 
centilmenlik, inovatif iş davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.”,  hipotezini test etmek 
amacıyla yapılan regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutlarından olan centilmenliğin, inovatif iş davranışını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği 
görülmüştür (β= ,364; %12,6). Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 7. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Centilmenliğin İnovatif İş 
Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler Beta t değeri P değeri 
İnovatif İş Davranışı  
 

,364 
ΔR2= ,126 

4,543 
F= 20,639 

,000 

    
** p<0.01,   
* p<0.05 
 
Araştırmada ön görülen H3 hipotezini test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucu 
Tablo 8’de verilmiştir. Araştırmada,  “H3: Örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından olan 
nezaket+sivil erdem, inovatif iş davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.”,  hipotezini test 
etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutlarından olan nezaket+sivil erdemin, inovatif iş davranışını anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediği görülmüştür (β= ,416; %16,7). Dolayısıyla H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı alt boyutlarından Nezaket + Sivil Erdemin 
İnovatif İş Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Değişkenler Beta t değeri P değeri 

İnovatif İş Davranışı  
 

,416 
ΔR2= ,167 

5,321 
F= 28,316 

,000 

    
** p<0.01  
  * p<0.05 
 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Teknolojiyi sunmada önemli bir role sahip olan teknoloji geliştirme bölgelerinin başında 
gelen Teknokent çalışanlarının, hızlı gelişen ve değişen dijital dünya anlayışına uyum 
sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Dijital dünyada meydana gelen teknolojik 
gelişmelerde, teknoloji hizmetlerindeki güncel ve yeni yöntemlere yönelik uygulamaların 
gerçekleşmesinde inovatif davranışlar önemli rol oynamaktadır.  

İnovatif iş davranışı üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, entelektüel sermayenin 
inovatif iş davranışını etkilediği, inovatif davranışları artırmak isteyen firmaların insan 
kaynağı faktörüne önem vermesi gerektiği belirtilmiştir (Töre, 2019). Bilgi paylaşımının 
inovatif iş davranışı üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür (Işık, 2016). Örgütsel bağlılık, 
çalışanlar tarafından sergilenmesi istenen bir durum olup inovatif iş davranışı üzerindeki 
etkisini belirlemek için yapılan bir çalışmada, örgütsel bağlılığın inovatif iş davranışını 
etkileyen önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çevik Tekin ve Akgemci, 2019). 
Dönüşümcü liderlik ve inovatif iş davranışı ilişkisini araştıran bir çalışmada, dönüşümcü 
liderliğin fikir üretmeyi etkilediği çalışanların inovatif davranışlar içerisinde bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (Afsar vd., 2014). Al-Ahliyya Amman Üniversitesinde yapılan bir 
çalışmada, dönüşümcü liderlik tarzının çalışanların inovatif iş davranışı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir pozitif etkisi olduğunu sonucuna ulaşılmıştır (Alheet vd., 2021). Yapılan 
araştırmalardan yola çıkılarak yürütülen bu çalışmada, örgütsel vatandaşlık davranışının 
inovatif iş davranışını pozitif ve anlamlı olarak etkiler varsayımından hareketle araştırma 
hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizleri sonucunda araştırma 
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hipotezlerinin tümünün kabul edildiği, örgütsel vatandaşlık değişkeninin alt boyutlarının 
(diğergamlık, centilmenlik, nezaket+sivil erdem) inovatif iş davranışını olumlu ve anlamlı 
şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, literatürde örgütsel bağlılık gibi olumlu 
örgütsel davranışların etkisine benzer şekilde örgütsel vatandaşlık davranışının da inovatif iş 
davranışını etkiliyor olması bulgusu önceki araştırma sonuçlarıyla uyumlu bir bulgu olarak 
değerlendirilmektedir. 

Bu araştırmanın sadece Teknokent bölgesinde yer alan çalışanlara uygulandığı dolayısıyla 
araştırmada farklı alanlarda oluşan çalışanlardan veri toplanmadığı bu sebeple araştırma 
bulgularının genellenmemesi gerektiği bu çalışmanın en büyük kısıtıdır. Farklı sektörde 
faaliyet gösteren çalışanların sosyo-kültürel ve demografik açıdan farklılık gösterebileceği 
söylenebilir. Dolayısıyla bu durum araştırma sonucuna etki edebilir. Bu sebeple 
araştırmacılara farklı sektörde de çalışmanın yapılması, örneklemin değiştirilerek 
uygulanması önerilebilir. 
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ÖZET  
 
Ağaç malzemenin kurutulmasında doğal ve teknik olmak üzere iki farklı kurutma tekniği 
kullanılmaktadır. Doğal kurutma açık havada yapılırken teknik kurutma şartların 
ayarlanabildiği çeşitli sistemler ile yapılmaktadır. Doğal kurutma çok vakit aldığı gibi 
kullanım yerinde gereken rutubet değerine kadar kurutma yapmak mümkün 
olmayabilmektedir. Teknik kurutma daha pratik, hızlı sonuç veren ve istenilen değerlere kadar 
kurutma yapılabilen metottur. Fakat ağaç malzemenin teknik olarak kurutulmasında da enerji 
sarfiyatının fazla olması, üretim maliyetlerinin artmasına sebep olurken günümüz üretim 
şartlarında yine yavaş kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı infrared ve mikrodalga teknolojisi 
kullanarak ağaç malzemenin kurutma süresinin kısaltılması ve enerji maliyetlerinin 
düşürülmesidir. 
 
Çalışma kapsamında; %60 rutubete sahip kızılçam (Pinus brutia) ve doğu ladini (Picea 
orientalis) odunundan elde edilen 20x20x360 mm ve 20x20x30 mm ölçülerinde üç grup 
halinde örnekler hazırlanmıştır. Birinci grup; mikrodalga fırında kurutulmuş, ikinci grup; 
infrared ve mikrodalga ile kurutulmuş, üçüncü grup ise; klasik kurutma işlemi ile 
kurutulmuştur. Gruplar arasında kurutma süreleri, enerji sarfiyatı ve kurutma sonrası 
örneklerin mekanik dirençleri belirlenmiştir. Bu amaçla, hedef rutubete ulaşan örnekler, 
ASTM D–1037-12 standartlarına uygun olarak, TS 2474’ de belirtilen esaslara göre liflere dik 
eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü, TS 2595 ‘de belirtilen esaslara göre liflere ve 
yüzeye paralel basınç direnci testlerine tabi tutulmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre; 
infrared ve mikrodalga teknolojisi ile kurutmanın, klasik kurutmaya kıyasla %95 daha az 
enerji sarfiyatıyla ve daha kısa sürede kurutma yapıldığı anlaşılmıştır. Mekanik test 
sonuçlarına göre ise; klasik kurutma yöntemi ile kurutulan örneklerin diğer yöntemlere 
kıyasla daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Ahşap, Kurutma, Mikrodalga, Infrared 
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ABSTRACT 

Two different drying techniques, natural and technical, are used for drying wood material. 
While natural drying is done in the open air, technical drying is done with various systems in 
which the conditions can be adjusted. As natural drying takes a lot of time, it may not be 
possible to dry up to the required humidity value at the place of use. Technical drying is a 
method that is more practical, gives fast results and can be dried up to the desired values. 
However, the high energy consumption in the technical drying of wood material causes an 
increase in production costs, while it remains slow in today's production conditions. The aim 
of this study is to shorten the drying time of wood material and to reduce energy costs by 
using infrared and microwave technology. 
 
Scope of work; Samples in three groups of 20x20x360 mm and 20x20x30 mm were prepared 
from red pine (Pinus brutia) and oriental spruce (Picea orientalis) wood with 60% humidity. 
First group; microwave dried, second group; dried by infrared and microwave, the third 
group; dried by the conventional drying process. Drying times, energy consumption and 
mechanical resistance of the samples after drying were determined between the groups. For 
this purpose, samples reaching the target humidity were subjected to bending resistance tests 
perpendicular to the fibers and modulus of elasticity in bending, pressure resistance tests 
parallel to the fibers and the surface according to the principles specified in TS 2595, in 
accordance with ASTM D-1037-12 standards. . According to the results obtained; It has been 
understood that drying with infrared and microwave technology is drying in a shorter time 
with 95% less energy consumption compared to conventional drying. According to the 
mechanical test results; It was observed that the samples dried with the classical drying 
method gave better results compared to other methods. 
 
Keywords: Wood, Dry, Microwave, Infrared 

 
1- GİRİŞ 

 
Ağaç malzeme çok eski zamanlardan beri insanoğlunun birçok ihtiyacını karşılamak üzere 
kullanılan, doğal, yenilenebilir, işlemesi kolay, estetik bir malzemedir. Fakat rutubet, çürüme, 
şekil değiştirme, yanma direnci, renk değiştirme gibi zayıf özellikleri nedeniyle çeşitli 
şekillerde korunması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ağaç malzeme ormandan kesilmesinin 
ardından bünyesinde kendi ağırlığından fazla su bulundurabilir. Malzemenin işlenmeden önce 
içeresindeki suyun uzaklaştırılması gerekliliktir. Ağaç malzeme, zararlı organizmalar için 
barınak ve besin kaynağı olabilmektedir. Zararlı organizmaların yaşam koşullarının ortadan 
kaldırılması için ağaç malzemenin mutlak suretle kullanım alanına uygun oranlarda 
kurutulması gerekmektedir. Kullanım yerindeki kuruluk derecesine uygun olmayan ağaç 
malzeme rutubet almak veya vermek suretiyle boyutlarını değiştirmektedir. Böylece, ahşap 
ürünlerde arzu edilmeyen deformasyon ve kusurlar ortaya çıkmaktadır. Kurutulan ağaç 
malzemenin birçok özelliğinin iyileştiği bilinmektedir. Örneğin; iyice kurutulmuş odunda 
kuruluk derecesi muhafaza edilirse çürümez, az çalışır, işlenirken daha düzgün yüzeyler verir. 
Yapışma kabiliyeti, direnci, sertliği gibi özellikleri artmaktadır (1).  
 
Ağaç malzemenin kurutulmasında doğal ve teknik olmak üzere iki farklı kurutma tekniği 
kullanılmaktadır. Doğal kurutma açık havada yapılırken teknik kurutma şartların 
ayarlanabildiği çeşitli sistemler ile yapılmaktadır. Doğal kurutma çok vakit aldığı gibi 
kullanım yerinde gereken rutubet değerine kadar kurutma yapmak mümkün 
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olmayabilmektedir. Teknik kurutma daha pratik, hızlı sonuç veren ve istenilen değerlere kadar 
kurutma yapılabilen metottur (2). 
 
Genellikle mobilya ve ahşap endüstrisinde kullanılan kurutma metodu klasik konvansiyonel 
fırınlarda kurutma yöntemidir. Klasik kurutma fırınlarında 100˚C ‘nin altındaki sıcaklıklarda 
hava-su buharı karışımı aracılığı ile kereste yüzeylerinden buharlaştırılarak gerçekleştirilir.  
Kurutma için fırının içerisine sıcaklığı düşük kuru hava vantilatörleri ile alınmakta, ısıtıcılar 
ile ısıtılmakta ve ağaç malzemenin aralarından geçirilmektedir. Sürekli hava sirkülasyonu ile 
kurutma sağlanabilmektedir (3). Mobilya ve ahşap endüstrisinde kullanılan klasik kurutma 
fırınları ile yapılan kurutmada ısının dışarıdan içeriye doğru taşınması mantığı ile 
yapılmaktadır. Bu durumda kurutulan malzemenin merkezine ulaşmak güç olduğundan zaman 
ve enerji sarfiyatı olarak ciddi kayıplar yaşanmaktadır (4). Teknik kurutmada dört önemli 
kurutma periyodu vardır. Bunlar; Isıtma, kurutma, dengeleme ve iklimlendirme’ dir. Tüm bu 
işlemlerin yapılması uzun zaman aldığından zaman kaybı ve enerji maliyetleri artmaktadır 
(5). 
 
Sektörde mevcut kurutma sistemleri kullanan işletmeler uzun süren kurutma periyotlarından 
dolayı istenilen kapasitelere çıkamamakta, maddi kayıplar yaşamakta ve yüksek enerji 
maliyetleri ile karşılaşmaktadır. 
 
Bu çalışmada; klasik ve infrared ve mikrodalga teknolojisi kullanılarak ahşap örnekler 
kurutularak, üç yöntem arasında zaman, enerji verimliliği ve ürün çıktısı açısından 
karşılaştırılmalar yapılmıştır.  
 
 

2- MATERYEL VE METHOD 
 
2.1. Malzeme 
Çalışmada, rutubetli olarak temin edilmiş olan ve ahşap sektöründe yaygın olarak kullanılan 
Kızılçam (Pinus brutia) ve Doğu Ladini (Picea orientalis) odunları kullanılmıştır. Odunlar, 
Ege Bölgesi’ nde üretim yapan ve tomruktan keserek üretim sürecine başlayan palet 
firmalarından temin edilmiştir. 
 
Malzeme seçiminde; sağlam, doğal renkli, kusursuz, liflerinin birbirine paralel olması, lif 
kıvrıklığı olmaması, böcek ve mantar zararlarına uğramamış olması gibi etmenler göz önünde 
bulundurulmuştur. Deney örnekleri TS 2470 esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.   
 
2.2. Yöntem 
 
2.2.1 Malzemenin Hazırlanması 
%60 rutubete sahip kızılçam (Pinus brutia) ve doğu ladini (Picea orientalis) odunundan, 
çalışmada kullanmak üzere 20x20x360 mm ve 20x20x30 mm ölçülerinde 10’ar adet örnek 
hazırlanmıştır. Hazırlanan örnekler 3’erli gruplar halinde markalanmıştır. 
 
Resim 1-2. Deneylerde kullanılan odun örnekleri     
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2.2.2 Kurutma Yöntemleri 
 
2.2.2.1. Klasik Kurutma 
Birinci grupta yeralan numuneler klasik kurutma fırında 103°C ±2 kurutulmuştur. Kurutma 
süresi 24 saat olarak uygulanmıştır. 
 
Resim 3. Klasik kurutma fırını 

 
 
2.2.2.2. Mikrodalga Kurutma 
İkinci grupta yer alan numuneler sanayi tipi mikrodalga fırınında üç aşamada kurutma 
yapılmıştır. Birinci alt grup 5 dakika, ikinci alt grup 10 dakika ve üçüncü alt grupta 15 dakika 
kurutmaya tabi tutulmuştur. 
 
Resim 4. Mikrodalga kurutma cihazı 
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2.2.2.2. Infrared ve Mikrodalga Kurutma 
Üçüncü grupta ise; kendi içerisinde 3 alt grupta kurutulmuştur. Birinci alt grup, infrared 
makinesinde 30 saniye ve 5 dakika mikrodalga makinesinde kurutulmuş, ikinci alt grup ise, 
infrared makinesinde 1 dakika ve mikrodalga makinesinde 5 dakika kurutulmuş ve üçüncü 
son alt grup ise, infrared makinesinde 30 saniye ve mikrodalga makinesinde 10 dakika 
kurutulmuştur.  
 
 
 
 
 
 
Resim 5. Infrared kurutma cihazı 

 
    
Kurutma işlemi sırasında etüv fırını ve mikrodalga ile harcanan enerji sarfiyatı hesaplanmış 
ve kurutma işlemi tamamlanan tüm gruplara yapılan mekanik testler aşağıda belirtilmiştir. 
 
2.2.3. Deneylerin Yapılışı 
 
2.2.3.1. Enerji Sarfiyatının Ölçülmesi 
Enerji sarfiyatı ölçüm cihazı ile optimum bir fiyat-performans oranı hesaplanmıştır. Ölçüm 
cihazı, 0,1 w'lık hassasiyete olup her iki kurutmada priz ve cihaz arasına bağlanarak enerji 
sarfiyatı belirlenmiştir. Ayrıca Muğla ili güncel enerji fiyatlarına göre kwh başına sarfiyat 
maliyeti hesaplanmıştır.  
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Resim 6. Enerji sarfiyat ölçer 

 
 
2.2.3.2. Liflere Dik Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastikiyet Modülü 
Kurutulan örneklerin mekanik dirençlerinin belirlenmesi amacıyla; ASTM D–1037-12 
standartlarına uygun olarak, TS 2474’ de belirtilen esaslara göre liflere dik eğilme direnci ve 
eğilmede elastikiyet modülü testleri yapılmıştır. Üniversal test makinesinin yükleme 
mekanizması, kırılmanın yükleme anından itibaren 1–2 dakika içinde meydana gelmesini 
sağlayacak şekilde 5mm/dk deneme hızında ayarlanmıştır. Örneklerin kırılma anındaki kuvvet 
(Fmax kg biriminden cihazın kadranından okunmuş ve bilgisayara kayıt edilmiştir.  Daha 
sonra Newton (N) birimine çevrilmiştir. 
 
Deney örnekleri, ağaç malzemeler için 360x20x20 mm ölçülerinde olmak üzere 10’ar adet 
hazırlanmıştır. Deneylerde yük numunelerin tam ortasından uygulanmıştır. 
 

 
 
Şekil 1. Eğilme direnci deneyi düzeneği (6) 
 
 
Kırılma anındaki maksimum kuvvet (Fmaxe) için eğilme direnci ( σe); 
 

σe = ( 3 / 2 ) x ( F x Ls / b x h2 ) (N/mm2) 
 
eşitliğinden hesaplanmıştır.  
 
Burada; 
l = Dayanaklar arası açıklık (mm) 
b = Örnek genişliği (mm) 
h = Örnek yüksekliği (mm) 
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Eğilmede elastikiyet modülünün belirlenmesinde ise, eğilme direnci deney örneklerinden 
yararlanılmış ve deneyler TS 2478 esaslarına göre yürütülmüştür (7). Eğilmede elastikiyet 
modülü aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır. 
 

E = F x Ls3 / 4 x b x h3 x f  (N/mm2) 
 
Bu eşitlikte;  
E : Elastikiyet modülü (N/mm2),  
F : Elastikiyet bölgedeki kuvvet (N),  
ls : Dayanak açıklığı, (mm),  
f : Eğilme miktarı (mm),  
b : Örnek genişliği (mm),  
h : Örnek yüksekliği (mm)  
değerlerini ifade etmektedir. 
 
2.2.3.3. Liflere Dik ve Paralel Basınç Direnci 
Basınç direnci TS 2595 esaslarına göre 20 × 20 × 30 mm (R × T × L) boyutlarında örnekler 
kullanılarak tespit edilmiştir. Üniversal test mekanizması, ezilmenin yükleme anından itibaren 
1-2 dakika içinde meydana gelmesini sağlayacak şekilde çalıştırılmıştır (8).  
 
 
 
 
 
Şekil 2. Liflere veya yüzeye paralel basınç deneyi örneği (ölçüler mm) 

 
 
 
 
Basınç dirençleri ( ) aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır. 
 
Deneylerde ezilme anındaki kuvvet (Fmaxb) ve örnek enine kesit alanı (Ab) için basınç 
direnci (σb) ; 
 

σb = F / A (N/mm2) 
 
eşitliğinden hesaplanmıştır. 
Bu eşitlikte;  
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 : Basınç direnci (N/mm2),  
F: Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N),  
A: Örneğin enine kesit alanı (mm2) değerlerini ifade etmektedir. 
 

3- BULGULAR 
 
3.1. Enerji Sarfiyatı Testi 
 
Klasik kurutma ve mikrodalga ile kurutmada enerji sarfiyatı ölçümleri sonucu ortaya çıkan 
tüketim miktarları Tablo 1’de verilmiştir.  
 
      Tablo 1. Enerji sarfiyatı tablosu 

 
Kurutma Tipi 

 
Tüketim (kw) 

 
Birim Fiyat 

(TL) 

 
Toplam Fiyat (TL) 

Etüv Fırını (24 
saat) 5,131 1,45 7,44 

Mikrodalga - 5 dk. 0,093 1,45 0,13 
Mikrodalga - 10 

dk. 0,237 1,45 0,34 

Mikrodalga - 15 
dk. 0,348 1,45 0,50 

 
Tablo 1’de verilen tüketim değerlerine göre en yüksek tüketim değerinin 5.131 kw ile etüv ile 
kurutmada, en düşük değerin ise 0.093 kw ile 5 dakikalık mikrodalga ile kurutmada elde 
edildiği gözlenmiştir.  
 
 
 
3.2. Liflere dik eğilme direnci testleri 
 
Klasik kurutma, kurutulan örneklere ait liflere dik eğilme direnci ortalama sonuçları tablo 
2’de verilmiştir. 
 
           Tablo 2. Klasik kurutulan örneklere ait liflere dik eğilme verileri 

Kurutma 
Türü 

Kurutma 
süresi Kızılçam Doğu 

Ladini 
Std. Sp.  

(%) 
Std. Sp.  

(%) 

Etüv Fırını 24 Saat 98,59 62,65 14,01 17,62 
 
Tablo 2’de verilen klasik kurutma verilerine göre kızılçam ’a ait liflere dik eğilme direnci 
değeri 98,59 N/mm² olarak tespit edilirken, doğu ladini 62,65 N/mm² olarak tespit edilmiştir.  
 
Mikrodalga ile kurutulan örneklere ait liflere dik eğilme direnci ortalama sonuçları tablo 3’te 
verilmiştir. 
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          Tablo 3. Mikrodalga ölçüm sonuçları 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3’ de verilen mikrodalga kurutma sonuçlarına göre kızılçam ve doğu ladini odunu için 
en düşük değerler 49,77 N/mm² ve 37,52 N/mm² ile 5 dakika ile kurutulan numunelerde, en 
yüksek değerler 82,40 N/mm² ve 62,91 N/mm² ile 15 dakika kurutulan numunelerde elde 
edilmiştir. 
 
         Tablo 4. İnfrared ve mikrodalga ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

    Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 5 dk. 

     72,01     51,73      11,26          8,16 

IF+MD IR 1 dk. - 
MD 5 dk. 

     74,13     55,73        5,99          4,39 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 10 dk. 

     84,57     56,10        16,7          7,23 

 
Tablo 4’ de verilen infrared ve mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini 
odunu için en düşük değerler 72,01 N/mm² ve 51,73 N/mm² ile 30 saniye infrared ve 5 dakika 
mikrodalga ile kurutulan numunelerde, en yüksek değerler 84,57 N/mm² ve 56,10 N/mm² ile 
30 saniye infrared ve 10 dakika mikrodalga kurutulan numunelerde elde edilmiştir. 
 
 
Elastikiyet modülü; 
 
Elastikiyet modülü sonuçları Tablo 5,6 ve 7 ‘de verilmiştir. 
 
 
 
       Tablo 5. Klasik kurutma fırını elastikiyet modülü ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

Etüv Fırını    24 Saat      4.065     3.232     13,32         9,67 
 
Tablo 5’ de verilen klasik kurutma değerlerine göre 4.065 N/mm² ile kızılçam odunun 
elastikiyet modülü değeri,3.232 N/mm² ile doğu ladini odunun dan daha yüksek çıkmıştır. 
 
 
 
 
 
 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

Mikrodalga    5 dk.    49,77    37,52       8,84        4,22 
Mikrodalga  10 dk.    61,80    48,34     10,99        3,96 
Mikrodalga  15 dk.    82,40    62,91     14,64        5,09 
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      Tablo 6. Mikrodalga ölçüm sonuçları 
Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma (%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

Mikrodalga 5 dk.       950     1.221        7,07           5,33 
Mikrodalga 10 dk.     1.805     1.751        9,63           3,44 
Mikrodalga 15 dk.     2.924     2.108       10,20           7,84 

 
Tablo 6’ da verilen mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini odunu için en 
düşük değerler 950 N/mm² ve 1.221 N/mm² ile 5 dakika ile kurutulan numunelerde, 2.924 
N/mm² ve 2.108 N/mm² ile en yüksek değerler 15 dakika kurutulan numunelerde elde 
edilmiştir. 
 
     Tablo 7. İnfrared ve mikrodalga ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma (%) 
Doğu Ladini 

IR+MD IR 30 sn. - 
MD 5 dk. 

      2.606     2.294       19,42         9,86 

IR+MD IR 1 dk. - 
MD 5 dk. 

      2.691     2.458       15,60       11,98 

IR+MD IR 30 sn. - 
MD 10 dk. 

      3.532     2.990       13,37       14,40 

 
Tablo 7’ de verilen infrared ve mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini 
odunu için en düşük değerler 2.606 N/mm² ve 2.294 N/mm² ile 30 saniye infrared ve 5 dakika 
mikrodalga ile kurutulan numunelerde, 3.532 N/mm² ve 2.990 N/mm² ile en yüksek değerler 
30 saniye infrared ve 10 dakika mikrodalga kurutulan numunelerde elde edilmiştir. 
 
Liflere Dik ve Paralel Basınç Direnci; 
 
Liflere dik basınç direnci sonuçları tablo 8, 9 ve 10 ‘da verilmiştir. Tüm değerler için standart 
sapmalar hesaplanmış ve tablolarda belirtilmiştir. 
 
    Tablo 8. Etüv fırını ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma (%) 
Kızılçam 

Std. Sapma (%) 
Doğu Ladini 

Etüv 
Fırını 

24 Saat     38,01     33,91      19,86        12,8 

 
Tablo 8’de verilen klasik kurutma değerlerine göre 38,01 N/mm² ile kızılçam odunun liflere 
dik basınç değeri, 33,91 N/mm² doğu ladini odunun dan daha yüksek çıkmıştır. 
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    Tablo 9. Mikrodalga ölçüm sonuçları 
Kurutma Türü Zaman Kızılçam Doğu 

Ladini 
Std. Sapma (%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

Mikrodalga   5 dk.     14,14     12,21       8,49         4,10 
Mikrodalga 10 dk..     11,91     10,46       7,43         8,46 
Mikrodalga 15 dk.       8,55       7,94       4,80         7,82 

 
Tablo 9’ da verilen mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini odunu için en 
düşük değerler 8,55 N/mm² ve 7,94 N/mm² ile 15 dakika ile kurutulan numunelerde, 14,14 
N/mm² ve 12.21 N/mm² ile en yüksek değerler 5 dakika kurutulan numunelerde elde 
edilmiştir. 
 
     Tablo 10. İnfrared ve mikrodalga ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 5 dk. 

     26,89    22,58       9,31      16,39 

IF+MD IR 1 dk. - MD 
5 dk. 

     25,82    21,94     15,39      10,76 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 10 dk. 

     24,45    20,95     10,38      12,12 

 
Tablo 10’ de verilen infrared ve mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini 
odunu için en düşük değerler 24,45 N/mm² ve 20,95 N/mm² ile 30 saniye infrared ve 10 
dakika mikrodalga ile kurutulan numunelerde, 26,89 N/mm² ve 22,58 N/mm² ile en yüksek 
değerler 30 saniye infrared ve 5 dakika mikrodalga kurutulan numunelerde elde edilmiştir. 
 
Liflere paralel basınç direnci sonuçları tablo 11, 12 ve 13 ‘de verilmiştir. Tüm değerler için 
standart sapmalar hesaplanmış ve tablolarda belirtilmiştir. 
 
    Tablo 11. Etüv fırını ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma (%) 
Doğu Ladini 

Etüv Fırını 24 Saat     15,69      7,82       9,24           10,8 

 
Tablo 11’de verilen klasik kurutma değerlerine göre 15,69 N/mm² ile kızılçam odunun liflere 
paralel basınç değeri, 7,82 N/mm² ile doğu ladini odunundan daha yüksek çıkmıştır. 
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     Tablo 12. Mikrodalga ölçüm sonuçları 
Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu Ladini Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

Mikrodalga    5 dk.     11,90      7,62      10,19        17,76 
Mikrodalga  10 dk.      9,64      5,47      13,73          4,76 
Mikrodalga  15 dk.      8,67      4,94      15,40          5,55 

 
Tablo 12’ da verilen mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini odunu için en 
düşük değerler 8,67 N/mm² ve 4,94 N/mm² ile 15 dakika ile kurutulan numunelerde, 11,90 
N/mm² ve 7,62 N/mm² ile en yüksek değerler 5 dakika kurutulan numunelerde elde edilmiştir. 
 
   Tablo 13. İnfrared ve mikrodalga ölçüm sonuçları 

Kurutma 
Türü 

Zaman Kızılçam Doğu 
Ladini 

Std. Sapma 
(%) 
Kızılçam 

Std. Sapma 
(%) 
Doğu Ladini 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 5 dk. 

     8,38     5,68     14,02       11,78 

IF+MD IR 1 dk. - MD 
5 dk. 

     7,71     5,14       9,94         6,10 

IF+MD IR 30 sn. - 
MD 10 dk. 

     5,73     3,33       9,55         6,40 

 
Tablo 13’ de verilen infrared ve mikrodalga kurutma sonuçlarına kızılçam ve doğu ladini 
odunu için en düşük değerler 5,73 N/mm² ve 3,33 N/mm² ile 30 saniye infrared ve 10 dakika 
mikrodalga ile kurutulan numunelerde, 8,38 N/mm² ve 5,68 N/mm² ile en yüksek değerler 30 
saniye infrared ve 5 dakika mikrodalga kurutulan numunelerde elde edilmiştir. 
 

4- SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada; ahşap malzemenin geleneksel kurutma yöntemi olan klasik kurutma ile 
mikrodalga ve infrared teknolojileri ile kurutma sistemleri ile karşılaştırılmıştır. 3 ana gruba 
ayrılan numuneler kurtulduktan sonra mekanik testler yapılmıştır.  
 
Kurutma yöntemine göre enerji sarfiyatına bakıldığı zaman; klasik kurutmanın 
mikrodalga ve infrared kurutmaya göre çok daha uzun sürede ahşap kurutma yaptığı ve 
ortalama olarak % 95 oranında daha fazla enerji tüketimi yaptığı görülmüştür. Klasik kurutma 
maliyeti 7,44 TL olurken, mikrodalga ile kurutmanın en uzun süresi olan 15 dakika için 0,50 
TL ‘dir. 
 
Liflere dik eğilme direncinde; kızılçam odununun her üç kurutma türü için doğu ladini 
odununa göre daha yüksek liflere dik eğilme direncine sahip olduğu görülmüştür.  
 
Klasik kurutma türü için kızılçam odunu liflere dik eğilme direnci, doğu ladini odununa göre 
%36 daha yüksek çıkmıştır. Kızılçam odunu her üç kurutma yönteminde en yüksek liflere dik 
eğilme direncine sahip iken, doğu ladininde ise, mikrodalga 15 dakika kurutma yöntemi ile 
kurutulan numuneler en yüksek değeri vermiştir. 
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Mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 10 dakika kurutulan odunun, 5 dakika kurutulan 
oduna göre liflere dik eğilme direnci %19 yüksek çıkmıştır. 15 dakika kurutulan odunun, 10 
dakika kurutulan oduna göre ise liflere dik eğilme direnci %25 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; 10 dakika kurutulan odunun, 5 dakika kurutulan oduna göre liflere 
dik eğilme direnci %22 yüksek çıkmıştır. 15 dakika kurutulan odunun, 10 dakika kurutulan 
oduna göre ise liflere dik eğilme direnci %23 daha yüksek çıkmıştır. 
 
İnfrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 1 dakika ve 5 dakika mikrodalga 
kurutulan odunun, 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre liflere dik 
eğilme direnci %3 yüksek çıkmıştır. 30 saniye IR ve 10 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 
1 dakika infrared ve 5 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise liflere dik eğilme 
direnci %12 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; Infrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 1 dakika 
ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan 
odunun göre liflere dik eğilme direnci %7 yüksek çıkmıştır. 30 saniye IR ve 10 dakika 
mikrodalga kurutulan odunun, 1 dakika infrared ve 5 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna 
göre ise liflere dik eğilme direnci çok az fark ile %0,01 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Elastikiyet modülü sonuçlarına göre ise; kızılçam odununun her üç kurutma türü için doğu 
ladini odununa göre daha yüksek elastikiyet modülü değerine sahip olduğu görülmüştür.  
 
Klasik kurutma türü için kızılçam odunu elastikiyet modülü değeri, doğu ladini odununa göre 
%20 daha yüksek çıkmıştır. Diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında etüv fırını ile kurutulan 
hem kızılçam hem de doğu ladinin odunu numunelerinin en yüksek elastikiyet modülü 
değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 
 
Mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 10 dakika kurutulan odunun, 5 dakika kurutulan 
oduna göre elastikiyet modülü değeri %47 yüksek çıkmıştır. 15 dakika kurutulan odunun, 10 
dakika kurutulan oduna göre ise %38 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; 10 dakika kurutulan odunun, 5 dakika kurutulan oduna göre 
elastikiyet modülü değeri %38 yüksek çıkmıştır. 15 dakika kurutulan odunun, 10 dakika 
kurutulan oduna göre ise %17 daha yüksek çıkmıştır. 
 
İnfrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 1 dakika ve 5 dakika mikrodalga 
kurutulan odunun, 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre elastikiyet 
modülü değeri %3 yüksek çıkmıştır. 30 saniye IR ve 10 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 
1 dakika infrared ve 5 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise, elastikiyet modülü 
değeri %24 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; Infrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 1 dakika 
ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan 
odunun göre elastikiyet modülü değeri %7 yüksek çıkmıştır. 30 saniye IR ve 10 dakika 
mikrodalga kurutulan odunun, 1 dakika infrared ve 5 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna 
göre ise, elastikiyet modülü değeri %18 daha yüksek çıkmıştır. 
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Liflere dik basınç testi sonuçlarına göre; kızılçam odununun her üç kurutma türü için doğu 
ladini odununa göre, daha yüksek liflere dik basınç değerine sahip olduğu görülmüştür.  
 
Klasik kurutma türü için kızılçam odunu liflere dik basınç değeri, doğu ladini odununa göre 
%11 daha yüksek çıkmıştır. Diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında etüv fırını ile kurutulan 
hem kızılçam hem de doğu ladinin odunu numunelerinin en yüksek liflere dik basınç 
değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 
 
Mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 5 dakika kurutulan odunun, 10 dakika kurutulan 
oduna göre liflere dik basınç değeri %16 yüksek çıkmıştır. 10 dakika kurutulan odunun, 15 
dakika kurutulan oduna göre ise %28 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; 5 dakika kurutulan odunun, 10 dakika kurutulan oduna göre liflere 
dik basınç değeri %14 yüksek çıkmıştır. 10 dakika kurutulan odunun, 15 dakika kurutulan 
oduna göre ise %24 daha yüksek çıkmıştır. 
 
İnfrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga 
kurutulan odunun, 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre liflere dik 
basınç değeri %5 yüksek çıkmıştır. 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 30 
saniye infrared ve 10 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise liflere dik basınç değeri 
%4 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 1 dakika 
IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre liflere dik basınç değeri %5 yüksek 
çıkmıştır. 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 30 saniye infrared ve 10 
dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise liflere dik basınç değeri %3 daha yüksek 
çıkmıştır. 
 
Liflere paralel basınç testi sonuçlarında ise; kızılçam odununun her üç kurutma türü için 
doğu ladini odununa göre, daha yüksek liflere paralel basınç değerine sahip olduğu 
görülmüştür.  
 
Klasik kurutma türü için kızılçam odunu liflere paralel basınç değeri, doğu ladini odununa 
göre %50 daha yüksek çıkmıştır. Diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında etüv fırını ile 
kurutulan hem kızılçam hem de doğu ladinin odunu numunelerinin en yüksek liflere paralel 
basınç değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 
 
Mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 5 dakika kurutulan odunun, 10 dakika kurutulan 
oduna göre liflere paralel basınç değeri %19 yüksek çıkmıştır. 10 dakika kurutulan odunun, 
15 dakika kurutulan oduna göre ise %10 daha yüksek çıkmıştır. 
 
Doğu ladini odununda ise; 5 dakika kurutulan odunun, 10 dakika kurutulan oduna göre liflere 
paralel basınç değeri %28 yüksek çıkmıştır. 10 dakika kurutulan odunun, 15 dakika kurutulan 
oduna göre ise %10 daha yüksek çıkmıştır. 
 
İnfrared ve mikrodalga kurutma türü kızılçam odununda; 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga 
kurutulan odunun, 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre liflere paralel 
basınç değeri %26 yüksek çıkmıştır. 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 
30 saniye infrared ve 10 dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise liflere paralel basınç 
değeri %8 daha yüksek çıkmıştır. 
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Doğu ladini odununda ise; 30 saniye IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 1 dakika 
IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun göre liflere paralel basınç değeri %35 yüksek 
çıkmıştır. 1 dakika IR ve 5 dakika mikrodalga kurutulan odunun, 30 saniye infrared ve 10 
dakika mikrodalga ile kurutulan oduna göre ise liflere paralel basınç değeri %10 daha yüksek 
çıkmıştır. 
 
Sonuç olarak; mekanik test sonuçlarına göre, klasik kurutma yöntemi ile kurutulan 
numunelerin değerleri liflere dik eğilme direnci haricinde diğer tüm testlerde en yüksek 
değerler çıkmıştır. 
 
Mikrodalga teknolojisi ile kurutulan numunelerde kurutma süreci arttıkça, eğilme direncinin 
ve elastikiye modülü değerinin arttığı, liflere dik ve paralel basınç direncinin azaldığı 
görülmüştür. 
 
İnfrared ve mikrodalga teknolojisi ile kurutma yönteminde ise; infrared süresinin mekanik 
değerlere etki ettiği ama en yüksek veya en düşük değerlerin, mikrodalga kurutma süresi ile 
ilişkili olduğu görülmüştür. En uzun infrared kurutma süresinin her test için ortalama değerde 
olduğu anlaşılmıştır. Buradan asıl kurutmanın mikrodalga teknolojisi ile olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 
Ahşap endüstrisi içerisinde kurutma en önemli konuların başında gelmektedir. Ahşabı 
kurutmadan herhangi bir şekilde kullanmak mümkün değildir. Yapılan bu çalışmanın ileride 
mikrodalga ve infrared teknolojisi ile kurutmanın önünü açacağı aşikardır. 
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ABSTRACT  
This study aims to analyse the recent structural problems related to the management of 
financial crises after the Corona 19 pandemic process in emerging economies and to 
emphasise the importance of issues related to the development of critical fiscal projections 
regarding these structural problems. This study, focusing on the financial crisis process in line 
with the related objectives, was found meaningful and prioritised to clarify the global 
dynamics necessary to express the fiscal projections before and after the Corona 19 pandemic 
period, mainly to define the expectations. Overcoming financial balance problems means the 
fact that financial institutions in emerging economies are questioned with financial efficiency 
problems, which is far from representing a clear crisis management policy regarding financial 
crisis management. This approach also revealed that the clarity in fiscal crisis management 
and the avoidance of rational estimation principles in showing future projections might turn 
into a possible crisis phenomenon. This phenomenon, which has emerged as an essential 
financial deviation phenomenon for emerging economies, has also necessitated the 
restructuring of new structural policies to address possible crisis management and financial 
measures and to overcome economic crises. The concern that every financial formation that 
may arise in emerging economies will have a shrinking effect with a more significant 
deviation value today has also caused these countries to become more consistent in applying 
to global financial institutions and reaching external global financial resources. Therefore, in 
these countries, which represent emerging economies, the effectiveness of the fiscal policies 
implemented after the Corona 19 pandemic has made it necessary to deal with tight monetary 
and fiscal policies. 

Key Words: Emerging Economies, Fiscal Policies, Fiscal Risk Process, Fiscal Projections, 
Risk Management.  

JEL Codes: H12, H13, H30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 621 Sofia, Bulgaria



1. INTRODUCTION 

Possible budget surplus deviations in the financial crisis environment adversely affected the 
sectoral resource distribution in the relevant economies and were also seen as an essential 
reason for the ongoing financial crisis, with possible deviations in the financial projections of 
emerging economies. There has been a significant deviation in the economic growth targets in 
these economies after Corona 19 (United Nations & ECLAC, 2020). This negative 
phenomenon continues due to the failures in overcoming the structural problems in financial 
crisis management. This negative phenomenon continues due to the failures in overcoming 
the structural problems in financial crisis management (Borodacheva et al., 2016). Once 
again, the importance of reform policies in overcoming these problems with rational financial 
projections has been brought up to date. The economic declines of the countries representing 
the emerging economies, which were most affected by the financial crisis after the pandemic 
process, and the decision to overcome the structural problems related to crisis management, 
have made dealing with their fiscal risk alterations inevitable (Berkmen et al., 2009). 
Undoubtedly, one of the essential features of financial risk management at the global level is 
to emphasize the importance of the elements that can be saved at the worldwide level and to 
deal with possible financial risks that may arise from the income and expenditure balance in a 
process where there are excessive increases in expenses related to possible deviations in the 
income levels of countries, with a projection policy, particularly in resource-increasing 
activities have to balances creating the global revenues in emerging economies. To this aim, 
some global income projects are activated at significant levels, supported by national and 
international funds for expenditure items. 

In this process, the positive effect of all monetary policies on the formation of the global 
monetary cash deposit cycle at the desired level increases the financial returns, as the need for 
global cash often increases. All kinds of activities aimed at supporting international trade at 
the level of national and international funds for the expenditure items can be projected to 
reduce the financial risks occupying an important place. In this context, it is observed that the 
dynamics of deviations in a risk investment process that can prevent the negative effects of 
financial risks arising from monetary policies constitute the basic structure of risk 
management policies (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998). However, providing a 
reasonable assurance environment regarding risk management in revealing financial risks and 
revealing the existence of a potential control method and rational risk management requires a 
significant structural change. This phenomenon, which can also be considered corporate risk 
management, also covers the achievement of the targets of the relevant financial institutions 
and the reporting of possible financial risk threats in a projection framework. In other words, 
this fact means handling the fiscal risk process in a consistent process compatible with each 
structure of the institution. Regarding corporate governance, the structural maturity of risk 
management, especially at the global level, is affected by the expression of goals and 
objectives related to risk management within the scope of values compatible with impacts and 
opportunities (OECD, 2014). This approach is the central theme of the fiscal risk process. 
This phenomenon, which can also be evaluated as risk maturity, reveals the basic principle of 
the risk management approach and the necessity of some reforms regarding hereditary risk 
management in terms of financial risks. Any projective corporate approach in terms of 
mission and vision starts with determining the existence of risk appetite, especially according 
to rational estimations of possible risk levels. On the other hand, it appears that it is aimed to 
assess the level of exposure to the potential effects of the risks and to demonstrate the 
effectiveness of the financial policies created to meet the possible financial risks in a process 
compatible with the capacity (Bozkurt, 2010: 19-20).  
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2. STRUCTURAL ELEMENTS DURING AND AFTER THE CORONA-19 
PROCESS REGARDING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS 

The existence of a common harmony that can achieve the level of financial efficiency within 
the acceptable risk limits set forth within the scope of risk tolerances makes this fact 
inevitable and questionable. Especially at the global level, it appears that the control activities 
that can be carried out other than the acceptable risk level of each exercise in the financial risk 
levels of international institutions make it also inevitable to reveal specific fundamental 
structural rooted affect values (Reus-Smit, 1997). 

2.1. Classification of Global Financial Risks and Structural Targets Related to this  
Classification   

We see that the benefits of governments' classification of financial risk types emphasize 
within the scope of the category of risks and budget-based governance recommendations 
(OECD, 2017), especially put forward by the OECD financial committee on the classification 
of financial troubles. It is considered necessary that such a classification will contribute 
significantly to the creation of a more meaningful and clear impact dynamics framework, 
especially with decision-oriented approaches to financial risks. In this sense, the OECD also 
emphasized that the classification of financial risks in the presentation of financial forecasts 
and projections for the future will create fewer technical error deviations in public decisions 
and shape debt practices and fiscal policies within democratic and economic growth.  It is 
possible to see the structural interaction cycle of a financial crisis process, which we have 
mentioned in Figure 1 below: 

 
 

Source:  Public Financial Management Blog (2022), Building Capacity on Managing 
Fiscal Risks, PFM Blog: Building Capacity on Managing Fiscal Risks 
(imf.org) (Accessed July, 29.2022). 

Figure 1. The Structural Relations in Managing Fiscal Risk Process  
and The Cycle Rotation of Risk Process 

As seen in Figure 1 above, it means the spatial evaluation of all kinds of dynamics that led to 
the financial crisis and continued during the crisis, which can be defined as a structural 
phenomenon. The financial crisis process must be clearly defined and demonstrated with its 
infrastructure dynamics. This necessity arises after the definition of the institutional structures 
that may constitute the primary sources of the financial crisis, together with the institutional 
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supports, which is the previous stage of this position. After the structural dynamics are 
handled more clearly, and the structural dynamics that cause the financial crisis are revealed, 
the locations in defining the global identity of the crisis and its possible impact effects 
constitute an essential stage. These stages also represent the amount of all kinds of 
phenomena that can be handled at the institutional level, which can express with different 
values and the amount measurements in the impact values of the crisis related to avoiding a 
possible crisis. Quantitative measures at the impact level of the problem can be considered an 
important starting point for preventing troubles and avoiding potential new crises.  

The position of each institution in the formation of the global financial crisis emerges as a 
worldwide phenomenon and practice that facilitate risk measurement values beyond the 
definition of infrastructural dynamics and classification of financial risk focuses. These 
practices also reveal values in which global measures can be taken, along with some crucial 
reasons for overcoming the global financial crisis. Accurate measurement of financial 
statements and crisis-focused statements within these values constitutes an essential 
infrastructure in preventing the emergence of possible future financial risk options. The 
leading institutional reason why the financial crisis is handled in this sense, especially in 
emerging economies, is related to the structural effect values related to the institutional 
classification, which can be based on the classification of financial crises with their structural 
effects. In addition, this approach's classification principles are essential in clarifying these 
classification effects and their dynamics (IMF 2016). In the management of a clear and 
transparent financial crisis process, a clear and classified institutional and structural financial 
crisis focus also means a more accurate understanding of the measurement value of these 
monetary crises and a more positive and realistic expression of rational decisions that can take 
regarding the measurements in the same process (Gray et al., 2008).  

In this context, it is possible to list the financial risk classifications for overcoming financial 
risks and creating rational financial policies as follows: 

 Macroeconomic risks, the cyclical structure created by the structural changes in the 
economy and turned into a risk factor, directly affect the potential expenditure 
balances, especially with the position of the government arising from the deviations in 
public revenues, and have an essential place in the process of macroeconomic 
variations as a financial risk factor. In the formation of the financial system, especially 
public income-expenditure balances take place process as an important risk factor on 
the basis of economic growth and demographic characteristics. This risk factor, which 
negatively affects the macroeconomy in different dimensions, also means the 
disruption of macroeconomic stability and the sectoral equilibrium production process 
related to natural resources and market prices. This phenomenon, which also causes 
deviations in employment policies and resource allocation, is an essential financial 
risk factor (Scott, 2015). 

 However, it is insufficient to consider that the global factors in the emergence of fiscal 
risks are only due to the macroeconomic sagging of each country. The fact that the 
same elements take place in an inconsistent process regarding the implementation 
policies at the global level and the financial decisions taken by the government also 
emerges as an essential financial risk factor. The fact that risks such as welfare and 
health expenditures are far from rationality regarding the level of cost and income also 
causes significant risk deviations in implementing government programs as a 
deterioration of fiscal balance. In particular, a process in which the inconsistencies 
between social and economic growth policies in public expenditure and revenues 
approach become more prominent can be emphasized as a process in which the risks 
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of government policies and implementation programs become more effective (Gray & 
Jobst, 2013). 

 Publicly, the commitments made by the governments within the scope of the target 
projections in practice and the possibility of making mistakes regarding these 
commitments arise with a critical budget claim that is very costly. This phenomenon 
regarding public budget claims results in estimation errors regarding the relevant 
infrastructure as a crucial budget-based cost risk factor. It is clear that all kinds of 
compensation can be paid due to an uncertain budget projection. The results of non-
guaranteed financial obligations outside the relevant public budgets will inevitably 
create a significant cost deviation effect as a budget load. All kinds of legal 
obligations, tax disputes as a commitment, legal claims and unpaid capital 
commitments, which undertake to accept each financial loss risk, can be included in 
the process as a globally crucial financial risk factor and cause financial deviations 
(OECD, 2022). 

 It should not overlook that each change in interest and exchange rates causes a striking 
risk phenomenon at the global level as an essential financial risk factor. In a process 
where the implemented monetary policies and all kinds of monetary values have 
different effects, especially between countries, each financial crisis process is subject 
to different government interventions and the importance of commitments and 
contingent liabilities related to interest and exchange rates at the global level. 
Providing a meaningful analysis ground for fiscal deviations is a significant 
phenomenon as a remarkable global risk factor and inevitably maintains international 
standard practices intended for fiscal risks to take over and overcome. It should 
emphasize that This element of risk only means that interventions regarding risk 
elements, which are subject to different values between countries as financial 
infrastructure and may be subject to the intervention of each government application, 
including financial institutions (OECD 2015). 

2.2. Management Analytics of Global Financial Crises in The Process of Crisis-
Oriented Fiscal Policies 

It is increasingly more critical another global financial risk classification that results from 
practices such as equity shares and international loans, creating a significant conflict with the 
assets and liabilities of the state which take place in the global process. It can clearly state that 
this negative monetary phenomenon is an essential financial risk factor to directly global 
fiscal applications. In particular, governmental liabilities and government-owned assets are 
handled at a balance sheet variance level, and changes in the value of assets and liabilities are 
a vital cost risk factor at the international global level. The fact that the relevant countries are 
directly affected by these financial balance deviations and any possible financial deviations 
has been an essential cost risk factor, defined as the financial costs created by the 
contradictory differences between the equity shares and the target international global loans. 
This negative financial phenomenon at the international institutional level can be expressed as 
a strikingly significant financial deviation has caused in developing, and this fact in emerging 
economies is a crucial deviation and risk factor that weakens the global financial efficiency of 
countries (United Nations, 2020). 

The management of global financial crises within the financial crisis process, especially with 
the structure of financial policies containing common dynamics, reveals also some important 
unique contents. Undoubtedly, at the forefront of these unique contents, the approach of 
understanding and analysing the dynamics that create the rationale and structural basis for the 
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emergence of risks related to crisis management and the continuation of the ongoing structure 
of risks comes to the fore. On the other hand, how the risks can calculate and which risk 
measurement values will be used in the determinations regarding the crisis process also reveal 
the structural basis of the financial reform policies and an essential purpose of the financial 
procedures in question. In addition, the issue of the critical infrastructures in the emergence of 
risks and how they will reshape also reveals the reasons for which type of financial crisis 
should be evaluated most among the different kinds of ongoing troubles.  

Assessing the type of crisis and how the dynamics will create an impact value in the global 
environment is also in question by examining the infrastructure for financial applications in 
the relevant process. Particularly in emerging economies, it appears that some of the main 
factors are shaped as a measurement infrastructure within these policies because financial 
crises take place as an implementation target in the process of fiscal policies (OECD, 2021). 
This stage, shaped in this context and can also be evaluated as a justification for financial risk 
factors, is positioned to focus on an essential fiscal risk infrastructure, especially for fiscal 
policies. Undoubtedly, this objective approach also creates a critical basis for understanding 
and analysing financial risks based on budgetary policies. Figure 2 below shows the 
infrastructure criteria that are the subject of monetary policies and the primary measurement 
options that can consider in evaluating and measuring a financial crisis process in emerging 
economies:  

 
   Sources: SimpliLearn (2022), Financial Risk and Its Types, 

https://www.simplilearn.com/financial-      risk-and-types-rar131-article, 
(Accessed July, 28.2022).   

Figure 2. The Factors of Financial Risks for Emerging Economies  
and Detailing in the Process 

 

In Figure 2 above, it is possible to monitor the financial risk factors and elements in emerging 
economies directly related to the post-Corona-19 pandemic. It appears that the phenomenon 
of financial risk, which may arise as fiscal risk factors and in the formation of financial 
policies, is divided into four significant main parts and classified and handled on four main 
bases. The first of these, and the priority for emerging economies, undoubtedly appears as 
market risks. Another is the existence of credit risk elements that constitute the corporate 
structure within the scope of financial risks and the possible risk elements of corporate 
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transactions on the markets. It is also observed that risk is a significant factor in a vital risk 
process in bank-based crises for corporate monetary transactions. On the other hand, among 
the operational services, apart from the operational risks in which personal risks have a small 
place, there are also global-level operational risks arising from the mismatches of possible 
legal troubles at the level of possible expectations (Andrews et al.,2021). The classification of 
these emerging financial risks in this position brings liquidity risks to the forefront in 
emerging economies. The emerging economies of fiscal risks that may arise concerning 
funding resources and from exchanging said valuable assets are more critical after the 
Corona-19 process. This fact reveals that it puts the risk factors of a financial crisis into its 
effectiveness.  

This phenomenon means that a possible market risk cycle that can express is even greater for 
emerging economies. These four primary risk floor classifications are essential for emerging 
economies, as operational categories have had a significant negative impact on emerging 
economies in terms of credit risks after the Corona-19 process. A global financial crisis 
process, primarily created by operational and financial risks together with global credit risks, 
also directly affected the monetary crisis-oriented shaping fiscal policies of emerging 
economies after the Corona-19 process (Auerbach & Gale, 2021). In addition, the 
administrative structure of financial troubles for market risks has also transformed into 
negative financial crisis management, making it challenging to understand the major global 
financial crises. In this context, it is possible to express the structural elements that constitute 
the institutional efficiency infrastructure in four stages, based on the functional classification 
of the factors that cause emerging economies to be exposed to financial crises. Figure 3 below 
shows the structural elements that emerging economies are exposed to, the financial risks in 
this framework, and the effectiveness of functional institutional infrastructure relations: 

 
Source: Linda Tucci (2021), What is Risk Management and Why is It Important?, 

https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/What-is-risk-
management-and-why-is-it-important (Accessed July, 28.2022).  

Figure 3. Factors in Fiscal Risk Formation in Emerging Economies  
and Management of the Process 

As seen in Figure 3 above, exposure to financial risk process negativities in emerging 
economies, especially planned and unplanned existing activities, comes to the forefront with a 
potential severe job loss at the sectorial level. It appears that priority targets in balance 
policies related to market values come to the fore, and the primary risk exposure dynamics of 
a process are also expressed. This process also raises the need to understand the computability 
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of each institutional structure and market element exposed to the financial risk process, 
especially at what qualitative level and with what quantitative limits. The calculations 
regarding the determination of risk levels constitute the central theme of fiscal policies, 
especially in emerging economies. However, there is a situation where the emphasis on 
financial risk regarding the cost of the risk exposure process and the corresponding value of 
probabilities are evaluated in an increasing trend with increasing probability coefficients. In 
this case, it is seen that it is aimed to express the approaches regarding all kinds of financial 
risk analyses that can be made in emerging economies and to determine the risk level with 
multi-faceted calculations that potential losses.  

As a priority, this aim includes the question that there may be the possibility of recurrence of 
financial risks as intended for the following periods. Likewise, we are faced with the fact that 
it is inevitable for emerging economies, especially after the Corona-19 process, that different 
types of acceptable and unacceptable losses are frequently included in the plan regarding their 
definitions within the business world and sectorial structure. This structural fact means that 
there is always a possibility that exposure to risks will always occur in successive periods in 
emerging economies that aim to the more increasing economic growth. This obligation also 
reveals how the fiscal policies' effectiveness should be increased to create an impact target of 
all kinds in forming fiscal policies and the fiscal balance targets after Corona-19 (Baqaee 
&.Farhi, 2020).  

It should emphasize that the standard risk elements of emerging economies, which are 
exposed to risk for the positive outcome effect of the relevant fiscal policies, are shaped by 
the ongoing impact of the current financial troubles. In other words, the fiscal policies in 
emerging economies are too dependent on the possibility of exposure to the financial risk 
process in emerging economies. This phenomenon must be addressed at a global level to deal 
with fiscal troubles, especially for these economies. In this sense, as emerging economies, the 
damage to financial institutional structures, this is the subject of sectorial and transactional 
practices at the global level, in the brand and institutional terms, and the emergence of 
financial security problems to overcome. In this context, global compliance problems in 
emerging economies and the financial impact levels are essential risk factors. 

2.3. Current Position of Global Fiscal Changes and Possible Fiscal Projections Post 
The Corona-19 Process 

To understand the structural variability processes of the global financial crisis factor, it is 
essential first to understand the structural position of the financial crises that constituted the 
level of financial risk in previous years. This situation clear that especially the global financial 
crisis processes have experienced a significant increasing trend since the beginning of the last 
century, apart from the extraordinary war periods, and reveal a more financial risk process, 
especially in developed economies than emerging economies. In developed economies, where 
the institutional costs of the financial risk phenomenon, which occurs more in developed 
economies than in emerging economies, are higher, there is a global situation where the 
global impact of the global financial crisis. This phenomenon has created a more significant 
difference and financial emphasis than emerging economies (De Loecker et al., 2020).  

The critical reason for this situation is that institutional financial costs in developed 
economies cause higher speculative losses and create a higher financial fragility effect than in 
emerging economies globally. It is an economic fact that the said fiscal fragility effect also 
makes a significant increase in trend justification for a debt phenomenon, which may arise 
from the fact that it is evaluated differently at each country's level. The increasing debt during 
a financial crisis also expresses global financial crisis management, mainly in a structural 
financial relationship. It is observed that the essential growing trends in the values of the 
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increase in the level of real debt at the global level, especially after the First and Second 
World Wars emerged during the Corona 19 pandemic period after 2019 in emerging 
economies this process is at a different level for the future with tighter monetary and fiscal 
policies taking carry to the future. It has become an ongoing structure. It also reveals that the 
critical reason for this increase in future projections is that tight monetary and fiscal policies 
will often take place in the process, especially in countries that express emerging economies. 
In Chart 1 below, it is possible to see the global volatility of the global financial crises and the 
risk process, and the situation of emerging economies together with the increasing real debt 
ratios. 

 
Source: Public Financial Management Blog, (2022), Building Capacity on Managing 

Fiscal Risks, https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/04/-building-capacity-on-
managing-fiscal-risks-.html. (Accessed July, 28,2022).    

Graphic 1. The Financial Crisis and Risk Processes Flows Globally  
and the Position of Emerging Economies 

As seen in Chart 1 above, this structural change phenomenon has revealed a trend with 
different financial scales in developed and emerging economies. At the same time, this 
process in which the change and impact values in the financial change trends related to real 
policy implementations differ expresses a position that creates differences in the real values of 
the percentage change rates of these impact values. Especially in developed countries and 
primary fiscal balances in the world, recent fiscal change has presented fluently fiscal 
balances to the new budgetary projections as inevitably intended for the following years. This 
position also increased the accuracy coefficient values of a different trend, which multiplied 
within the financial risk process, especially when considered as developed economies based 
on EU countries.  

As a very high effect value in terms of the significance of the correlation change values, these 
practices related to fiscal policies revealed a higher effect value for emerging economies. 
First, the post-2019 Corona-19 pandemic, in which financial balances were increasing, 
affected the emerging economies more, and the position of political practices in public 
expenditures for health policies became more real. This situation also means a totality of 
financial policies and mutual global cooperation, which appear as different financial 
projections for the post-2020 period, which can evaluate with different values. This 
phenomenon also refers to the rate of change in the financial policies of developing countries, 
which refers to developed countries and emerging economies. This phenomenon can also be 
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expressed as the volatility rates of fiscal policies and their structural efforts to adapt to the 
process (Cont & Schaanning, 2019).  

At the beginning of these efforts, there is no doubt that in the post-Corona 19 period, the 
policies regarding fiscal volatility in Central America, Asia and other emerging economies 
have been exceptionally high, and their proportional value is higher than the values in the past 
period that made a difference. On the other hand, in emerging economies, it is seen that risk 
approaches that are more exposed to financial risks increase the value of the risk multiplier 
coefficient. For emerging economies, this risk procedure also creates a rationale for fiscal 
policies, in other words, by creating a significant financial projection by multiplying the 
possible values of the risk emphasis on the probability of frequent recurrence of the exposure 
to financial risks. In Chart 2 below, the differences in the effect level of the said fiscal policies 
implemented for developed and emerging economies and the global coefficient efficiency of 
primary fiscal balances are seen: 

 
  Sources: BIS (2022), BIS Annual Economic Report – June 2022, Basel: Bank for 

International Settlement (BIS), 2022, p. 9.  

Graphic 2. Financial Balances and Deviations during the Corona19 Process  
in the Global Level  

Graph 2 above shows that primary balances in emerging economies are especially subject to 
different fiscal policies in a distinct correlation. When this phenomenon is considered in terms 
of developed economies, although the correlation effect seems to be lower, primarily based on 
the European Union, the risk emphasis values are interested in smaller probability values as 
probability values. In other words, the risk emphasis of the same phenomenon is multiplied by 
the probability values, resulting in a smaller result as demonstrated value. However, in 
emerging economies subject to tight monetary and fiscal policies, this phenomenon reveals 
that exposure to a different level of risk phenomenon is higher and, therefore, more likely to 
affect the political variability of fiscal policies and the determinations in target values.  
The most crucial reason for this political variability being subject to more proportional fiscal 
policies in emerging economies such as Latin American countries is that budgetary fragility is 
much higher in Latin American countries as emerging economies. This effort to overcome 
means that the variability adaptation of politics impacts values of fiscal fragility with political 
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variability adaptation in Latin countries. The variability of the low fiscal policy position in 
Asian countries is because economies such as China, which can overcome with stable 
budgetary policies, are in harmony with rising financial values. With the introduction of a 
regular, tight monetary and fiscal policy, this variability in emerging economies indicates a 
positive fiscal policy change with a moderate correlation effect. The position of proportional 
variability at all levels, which may occur in different structures concerning all fiscal policies, 
has led to serious questioning of the effect of financial stability, especially among developing 
countries. It can be said that the results of this questioning of the effectiveness of fiscal 
policies and the question of stability also express instability with a different negative variable 
effect value, especially in countries representing emerging economies (European Central 
Bank, 2022).  

3. DISCUSSION 

This process also means reducing the financial risk level of emerging economies at the global 
level and exceeding the target contribution values to economic growth. The inevitable damage 
to the financial balance options, especially as a result of international trade exceeding these 
values, takes place in the process as an essential problem of effective financial policies that 
can support monetary and international trade policies and fiscal policies. Especially in 
emerging economies, after the Corona 19 process, in which these factors we mentioned came 
to the fore more negatively at the global level, the fiscal policy formations that may be in 
question primarily focused on the problem of financial compliance. Means the global level 
this phenomenon has been to an economic growth target based on increasing international 
trade, made to need it unavoidably in the emerging economies countries that intended to deal 
with the financial risk issues based on economic growth.  

In this respect, the Corona 19 process in emerging economies also means that they must 
overcome financial risks, important global trade-oriented policies are frequently changed, and 
these policies need a structure that makes them more compatible with international trade 
standards. In the related process, this situation, especially in emerging economies, associated 
with the reshaping of fiscal policies, made some reform efforts in the economies implemented 
on a financial basis inevitable. In a structure where financial risks always increase and turn 
into a higher cost element, especially in emerging economies, after the Corona 19 process, it 
also reveals the certainty of these countries to act in a narrower area within the global 
financial compliance standards. In this respect, the existence of every level of financial impact 
at the worldwide level reveals that, especially for these countries, national targets and fiscal 
budget balances make the existence of periodic fiscal effects at the worldwide level 
inevitable. This periodicity also means that the investment portraits aimed at increasing the 
global level of resource allocation and increasing international investment volumes also 
represent financial policy support more easily adopted by these countries.  

4. CONCLUSION 

This approach also reveals that the fiscal policy targets of past periods, which are highly 
affected by extraordinary periods, differ today. Structural variability in the emergence of 
global risk factors after the Corona-19 pandemic process has revealed significant differences, 
especially between developed economies and countries representing emerging economies. In 
the pandemic after 2019, in which the financial fragility of countries was also directly 
compelling, the effort to balance the possibilities of exposure to financial risks in monetary 
values with fiscal policies has also created an essential justification for emerging economies. 
Therefore, it appears that different fiscal policies these fiscal policies with varying objectives 
in the process, especially in these countries. In this context, the high cost-effectiveness of the 
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recent financial crises, especially in emerging economies, has led them to seek more financial 
stability with floating exchange rate policies in emerging economies. On the other hand, this 
value has brought the necessity of overcoming it with a fiscal adaptation process. Therefore, it 
is understood that the primary aim of financial policies in overcoming the cost problems 
based on financial risks is the global financial compliance problem, especially for emerging 
economies. 

This fact comes to the forefront with tight monetary and fiscal policies and in which exchange 
rate policies are affected by possible risk management levels at the global level, especially in 
emerging economies. At the same time, revealing the financial structure of the investment 
limits in the countries that represent the emerging economies today, which can express 
different values, has often brought more controlled fiscal policies among these countries to 
the plan as an essential activity. Apart from low-income countries in fiscal policies, primarily 
based on countries based on the European Union, it expresses that any approach's value may 
arise from the probability values of this exposure to financial risks and financial shocks. But, 
the crisis probability values continue to increase, and it will be significantly effective in 
reshaping future financial projections. The rise of Asian countries, which can express 
different values, can be explained by the existence of an outward-looking process, especially 
with the more stable and controlled fiscal policies of these countries. Therefore, it is seen that 
the process of exposure to financial risks in European Union countries gains significance with 
different increased values as a ratio to GDP. These variance values mean a negative financial 
projection is reaching a higher probability value of around 50% by multiplying the risk 
probability values, especially in countries such as England, Poland, Estonia and the United 
States. The fact that each deal was overcome with different fragility values in other countries 
in the process of understanding the financial projections for the future also created the current 
reasons for shaping financial stability policies with a more subjective national structure. This 
phenomenon has also revealed that after the Corona-19 pandemic, fiscal crisis management at 
the global level, especially financial risk management, should be overcome with a more 
equitable distribution of resources regarding the cost of common financial risks worldwide. 
Overcoming this situation also means that each country's global economic growth-oriented 
export targets must be increased. This requirement must be determined at the international 
level by a standard procedure establishing absolute global financial compliance requirements. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present paper is to capture and raise awareness of the devastating effects of 
violence in the lives of some women, giving a special place to marital violence. Taking into 
account that violence is very widespread in all cultures and countries, some acts of violence even 
favouring wars such as the situation in the Black Sea basin, the approach to violence is necessary 
with its involvement in all areas of social life in the conditions where the economic, political and 
culture can influence it. The research objective identifies the implications of education in the 
phenomenon of domestic violence as part of the manifestation of violence in general. To begin 
with, violence in general was defined, then the theories underlying violence were highlighted: 
biological, psychological and social. Sociologists pay more attention to sociological theories 
because, even if biological or psychological factors are involved, they are largely influenced by 
social factors. Research in the field of marital violence also started from the hypothesis that there 
is a link between violence and the level of education that allows this phenomenon to be quite 
extensive. As a research methodology, a qualitative-quantitative approach was carried out on a 
sample of 200 individuals. As a data collection method, the structured interview was chosen to 
identify the link between the level of education and the degree of domestic violence. The sample 
is homogeneous with victims from rural and urban areas. The level of education of the victims, 
which ranged from elementary to higher, indicated as the most vulnerable category women with 
secondary education, followed by those with higher education. The high percentage of victims 
with higher education reveals, as mentioned, the fact that these women do not turn to specialized 
social assistance, but request medical assistance. 
A decrease in violence could be achieved by changing the mentality of the population in a 
positive sense, through education, completing the legal framework and by tightening the 
sanctions for aggressors. 

Keywords: Domestic violence, education, biological factors, social factors, economic factors 
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INTRODUCTION 

From the very beginning of humankind, the forms of social organization, the different forms of 
production or the living spaces have manifested and still manifest violent interpersonal 
behaviours. The regulations, the social and legal norms, had and have in mind the fight against 
and prevention of violence. It can be mentioned, “Violence destroys lives and destinies, violence 
can be found in every country, at any level of society, regardless of the level of education or the 
level of economic development. Violence is often a taboo subject, which those involved avoid 
openly discussing, tolerating and silently enduring these violent actions. Every time, violence 
makes a good home with fear and leaves emotional scars for the whole life” (Gabriela Irimescu, 
Mihaela Rădoi, 2017: pp. 10). 
The main implication statements have been proposed as it follows: 

IS1: The current work presents the results on quantitative and qualitative research that highlights 
the negative effects of the domestic violence both for the health of the individual and for family 
life; 
IS2: The number of cases from classical literature in the form of journal documents, specialized 
literature and practice tries to sensitize the reader that these phenomena, customs must be 
stigmatized and limited as "harmful habits"; 
IS3: It is also necessary for society to be involved in not remaining passive to the harmful effects 
of this practice. 
 
CONCEPT DEFINITON, GENERAL VIOLENCE THEORIES AND DOMESTIC 
VIOLENCE AS A COMMON FORM 

Starting from the concept of violence, it can be stated that: “Violence describes behaviours that 
are not acceptable in society, which are disapproved and sanctioned by rules that establish not 
only the general rules of conduct for the individual in society, but the threshold beyond which 
society must intervene to maintain order and to defend values such as the right of children to a 
free and harmonious development, peace, tranquillity, family and respect for others” (Mădălina 
Gătej, 2021: pp.5−6). 
If it is not aware, “the phenomenon of violence acts as a perpetual motive in the life of an 
individual and a family through transgenerational transmission and by creating an atmosphere 
that tolerates or even stimulates violence” (Ana Munteanu, Anca Munteanu, 2011: pp.14). 
In a generic sense, violence is the use of force and coercion by an individual, group, community 
to impose its will on others. The individual can be violent towards himself, towards those close 
to them, towards another individual, by larger or smaller groups. Violence against neighbours, 
towards other families, tribes, clans usually turns into vendettas that are transmitted to 
intergeneration, a fact highlighted by Shakespeare in the famous play "Romeo and Juliet", where 
violence is defeated by love, considered the antidote to hatred. 
As a historical course, violence has been known since the beginning of mankind, the Bible 
(2008, pp.14) mentioning in this sense the case of Cain and Abel when “And Cain talked with 
Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel 
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his brother, and slew him.”(Genesis 4:8). Abel's death occurred as a result of his brother's violent 
manifestation. 
Starting from the hypothesis that violence is a universal characteristic of human society, 
infiltrated in all areas of life, sociologists and other specialists in other fields are interested in 
their research to find its causes. The problem that frequently arises and the question that comes 
up is why some individuals are more violent than others in similar circumstances. In order to find 
the causes of violence and answer these questions, a series of theories were formulated: non-
sociological and sociological. Non-sociological theories have: theories focused on biological 
factors and theories focused on psychological factors. Social theories have been formulated from 
the perspective of symbolic interactionism, functionalism and conflict theory. 
From a biological perspective, Lombroso (1911, pp.23−24), an Italian physician, concluded, 
after examining prisoners of war, that violent people are atavists, which implies a return to a 
lower evolutionary stage. Individuals look different: narrow foreheads, larger ears and retracted 
chin. His student Ferri (1913) added other causes such as madness, learning behaviours, 
mentioning circumstances and passions. Anthropologist Hooton (1939) stated that body shape is 
the response to violence: "short and heavy men tend to commit sexual crimes" while "tall and 
thin men tend to be murderers" he concludes. A widespread biological theory was the XYY 
chromosome, which points out that men normally have an X and a Y chromosome, with some 
men still having an extra Y chromosome that is believed to be the cause of the violence. 
Other doctors mention brain damage as a result of a tumour that can promote violence. Bylinsky 
(1973) points out that because 10 out of 20 million Americans suffer from various brain injuries, 
there is a possibility that over 200,000 of them are potential presidential assassins. 
Theorists also support the explanations of violence based on the fact that in the struggle for 
existence the individuals who survived were violent, so the genes that were passed on to 
offspring also contained this characteristic. The anthropologist Balandier (1986) concluded that 
by human nature we are violent but that the lack of its manifestation is determined by the ability 
to retain this natural tendency. 
Psychological theories claim many of them that violence is innate. Dollard (1939) proposed the 
frustration-aggression theory of violence. People get frustrated when they cannot reach their 
goals. 
According to Lorentz (1966), individuals are inadequately equipped for aggressive or lethal 
behaviour and therefore lack inhibitory mechanisms. As in the case of wolves and baboons (in 
the animal world) - that prevents killing by automatically stopping violence when an enemy 
becomes submissive. In humans, in the absence of a locking mechanism, when anger or the 
desire for domination arises, they have at their disposal the weapons that can be used to destroy 
each other. 
Another psychologist, Skinner (1948), points to learning as the cause of violence. Theorists point 
out that if people are rewarded when they are violent, the negative behaviour is "reinforced" and 
they tend to become violent again. 
Bandura and Walters (1963), argued that violence is learned by modelling, copying another 
person's behaviour, so children are prone to imitate them. 
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Most sociologists are not impressed by these theories of violence; they look for its causes in the 
social space. Sociologists’ mention that not all men, for example, with XYY chromosomes 
commit acts of violence, and if biological factors are involved, they are largely influenced by 
social factors. 
Sociologists explain violence starting from the social context that is more extensive, they do not 
look for causes of violence within the individual, whether they are genetic predisposing factors 
or inhibiting or favouring psychological mechanisms. Of particular interest to sociologists is the 
determination of the causes for which some societies are more violent than others, the way in 
which some societies channel their violence in specific forms of manifestation in social roles: 
warriors, boxers or footballers. 
From this perspective, three such theories have been developed: 
- symbolic interactionism; 
- functionalism; 
- conflict theory. 
Symbolic interactionists point out that groups have different ways of managing problems. In 
this sense we can mention two theories developed by interactionists, theory of differentiated 
association (Sutherland, 1947) and the theory of violent subcultures (Wolfgang, 1958). 
The first theory of differentiated association mentions that violent, even criminal behavior is 
learned from interactions with other individuals who are also violent. Associations with 
individuals who break the law stimulate violence; hence the use of the term differentiated 
association (Henslin, 1996). 
The second theory of violent subcultures emphasizes that in subcultures that approve of violent 
behaviors there is a chance that violence will be learned faster. 
Wolfgang (1958) found that the homicide rate is high among young African-American lower-
class men on which the study was conducted. The sociologist concluded that these young people 
grew up in a subculture of violence that teaches them to be violent (Wolfgang and Ferracuti, 
1967).  
Functionalists point out the social conditions that lead to violence such as the anomie mentioned 
by Durkhaim (1897, 1904) who studied suicide rates in Paris and was amazed by the regularity 
of the figures indicating such violence. The sociologist mentioned that the past can be used to 
predict the rates of violence (suicides) in the coming years. This violence was called by 
Durkhaim, normal violence and the impulses and desires of individuals in society, the sociologist 
considered, that they are regulated by the characteristics of a society. 
Another functionalist Merton (1968) developed the theory of tension that argues that violence 
tends to be increasing among individuals in groups whose access to important, culturally 
approved goals. The balance between violence and control and even the attraction to violence 
that people experience does not always lead to violence, the result being influenced by the 
control inside or outside (the social environment) of the individual. 
Conflict theorists, including Reckless (1973), point out that there are two systems that work to 
control the attraction and rejection of violence. The first system refers to the inner capacity 
called inner insulation to withstand the pressures of being violent. The second system, external 
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isolation refers to close groups such as family, friends and the state that presses the individual to 
give up violence. The likelihood of a person being violent depends on the power of these two 
systems to exercise control over the individual's tendencies. If control is weak, violence occurs. 
Conflict theorists point out that the exploitation of social classes underlies individual violence. 
The working class is found to have higher rates of violence against oppressors. It is noteworthy 
that violence is less among the oppressors because they hold the levers of power and use them to 
protect themselves and occupy privileged positions. Those in control use this power to suppress 
riots and strikes as well as abroad to control the army and use it to protect markets and resources 
(Vietnam, Grenada, Panama, Haity, etc.). 
 
DOMESTIC VIOLENCE AND ITS MANIFESTATION FORMS 

Domestic violence, as mentioned by the Institute for Research and Crime Prevention (2000, p.6) 
includes physical violence (murder, injury, hitting), sexual violence (marital rape), psychological 
violence (blackmail, denigration, humiliation, expulsion, abandonment, isolation), verbal 
violence (insult, threat) and economic (deprivation of means and vital goods). 
According to Romanian law 217/2003, domestic violence can be defined as “physical or verbal 
action committed intentionally by a family member against another member of the same family 
that causes physical, mental, sexual suffering or material harm. Domestic violence also prevents 
a woman from exercising her fundamental rights and freedoms. For the purposes of the law, a 
family member means a spouse, close relative and persons who have established relationships 
similar to those between the spouses or between the parents and the child, proven on the basis of 
the social survey”(According to Council of Europe documents No. R (85) on domestic violence). 
The term “domestic violence” includes domestic violence (violence that occurs between 
partners, whether they are spouses or cohabitants, including cases of violence against the ex-
spouse or conflict situations within consensual relationships) and violence against children, the 
elderly and other family members. Depending on the characteristics of violence against women 
in the case of domestic violence that is included in the concept of domestic violence, the 
U.S.A.I.D. (1999) classified these manifestations into six categories: physical violence, sexual 
violence, psycho-emotional violence, economic violence, relational violence and moral violence. 

Physical violence is a high indicator in all research, being visible in all situations and represents 
violent reactions causing mental trauma and physical injury, directed against a family member. 
Violence against women is deeply rooted in the popular mentality in some areas there are even 
certain dogmas, customs and cultural norms that allow women to be beaten. 
To these customs are added forms of female masochism to endure physical violence and even to 
silence it. 
Other causes of violence can add the educational level of the man, which is limited, the only 
form of exercising authority being violence or taking over the conflict model from the family of 
origin to the newly created family, favouring the occurrence of divorce. 
An extremely severe case of physical violence is the vitriol or acid attack of a person mentioned 
in the literature, causing great physical and mental suffering; few people manage to survive these 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 638 Sofia, Bulgaria



inhuman attacks. A few drops, a bottle, whole litters thrown at a woman, turn the victim into an 
anonymous, faceless person. The survival of these people is the chance at the second life that 
takes place in a new, deformed, mutilated body. This form of violence makes victims in Uganda, 
Ethiopia, Zambia, Yemen, South Africa, Colombia, Bangladesh, India, Cambodia, Nepal, 
Malaysia, Great Britain, Nepal, Bulgaria and so on. 
An example in this sense, in the literature, is the case of Naziran, a 20-year-old victim who, after 
an acid attack and atrocious suffering, completely changes his life. This woman's story is a 
flagship of the struggle for freedom, tolerance and modesty. 
"I wake up suddenly, a liquid is flowing on my face, it burns me, I rub my face, but my skin 
crumbles under my fingers, the pieces of meat come off. I scream in pain, I scream but I see 
nothing. I don't understand what's happening to me. I cry for help, I scream that I am burning 
alive! My face is washed with water...." 
The problems that arise in the case of these victims is with accommodation with their own 
deformed face. 
"In the days after the transplant, the nurse removes my bandages. I ask her if I have regained my 
features. She does not say anything. I touched my head. I have a shock. I do not have a face 
anymore. My traits melted. I feel the seams, the sewn pieces of skin, the knots and the swellings. 
My nose almost disappeared, only the bone line remained. One of the orbits is open, the other 
eye glued under the eyelid.” 
[Celia Mercier - Naziran. Acid Burn - 2020] 
Other cases of physical violence were the subject of research conducted at “Spiridon Hospital” in 
Iasi, Romania and at a Women Shelter in March 2018, on a sample of 200 subjects, which 
revealed that physical violence can have serious consequences such as fractures of bones, 
disfigurements or can take the form of real torture. The research based on a qualitative analysis 
was conducted based on a structured interview. The relatively homogeneous sample presented 
female rural and urban subjects who were hospitalized in “Spiridon Hospital” and the Women's 
Shelter because of the physical violence they endured. 
"...he beat me for no reason, out of the blue, when he was drunk...he broke my eardrum the last 
time he beat me. My eye and face are aubergine even now. Because of fear, I do not even 
respond to challenges anymore. Our little girl is sick, she has a heart disease and she is not 
allowed to be under stress, so I decided to get a divorce...” 
[sex female, born 1996, worker] 
"... when he comes drunk he beats me very often.... I was hit with a club, with the tail of an axe, 
burned with a cigarette... once he poured alcohol on me, and tried to set me on fire.... " 
[sex female, born 1980, housewife] 
From these examples it appears that the aggression is directed only at the wife and can take 
different forms with serious bodily harm that can go up to attempted murder. 
Depending on the medical and social effects, Iolanda Mitrofan (1996) considers two forms of 
manifestation of aggression: chronic familial violence and explosive familial violence. Chronic 
violence is the result of traditional norms, customs and education, and explosive violence is 
behaviour that cannot be controlled. 
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Gelles (1987) mentioned a particular form of violence directed against the pregnant woman, 
favored by a number of factors: 
- Sexual frustration; 
- Family transition and stress; 
- Biochemical changes in the wife's body; 
- Prenatal abuse of the child; 
- Inability to defend the wife. 
Sexual frustration is favoured by incorrect information on sex life during pregnancy. The fear 
felt by some men towards their future children, as if they could take their place in the family, is 
known in sociology as the "myth of Cronos" (Congdon, 1970 p.60). 
Family transition, stress and fatigue refers to the fact that a pregnancy implies a new role, a new 
status with norms and tasks that can appear as a constraint, a stress for the family, favouring the 
emergence of conflicts. 
Biochemical transformations in the woman's body can accentuate states of nervousness, 
irritability that sometimes lead to conflicts. Violence against pregnant women was called 
"filicide" by Gelles (1987) and considered prenatal child abuse. 
The inability to defend the wife because of altered physical condition may encourage violence. 

Affective violence cannot be quantified, research in this regard highlights six behaviours of this 
abuse: degradation, fear, economic and social deprivation, overloading with responsibilities and 
distortion of reality by inoculating doubt in one's own perceptions (Catherin Kirkwood, 1992). 

Economic violence is another form of constraint of women, consists in controlling the resources 
intended for the household, not involving the partner in maintaining the family, preventing the 
wife from obtaining a job and selling common or personal things by the partner. 
An example of economic violence is also the story of Betty Mehmoody who had a painful life 
experience. Betty is a woman born in the United States, mother of two children from a previous 
marriage, remarries an Iranian doctor who worked in America. After seven years of marriage and 
the birth of a child, she decides with difficulty to pay a visit to her husband's parents in Iran. 
Betty opposes this visit because of the place occupied by women in Iranian society as well as the 
existing relations between the United States and Iran at that time. 
The woman's fear was that once "my husband took me and Mahtob (their daughter) to Iran, he 
would try to keep us there forever. He had lived in the United States for two decades. All his 
affairs, his medical practice—the sum of the present and the future—were in America, why 
would he think of resuming his past life?" 
[Betty Mahoody, William Hoffer – Only With My Daughter - 2018] 
However, the first form of economic violence was the confiscation of the American passport by 
the husband under the pretext of possible searches because he is an American citizen. 
"They will search your purse because you are American. Leave them to me, for they are less 
likely to search me.” 
[Betty Mahoody, William Hoffer – Only With My Daughter - 2018] 
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Not knowing the Farsi language, the lack of friends and passports, the cultural differences 
between the two worlds, the different food, the impossibility of making phone contact with her 
relatives in America, the relational violence through isolation, the ignorance of her husband's 
relatives, are all problems that make Betty she wants and even succeeds in very difficult 
conditions, after countless physical and mental violence endured, to return as soon as possible 
together with her daughter, to America. 

Relational violence consists of isolation from friends, family of origin, sequestration and 
invasion of intimate space. 

Moral violence can take the form of severe constraint to adhere to a different religious system or 
the imposition of another religious system. 
An example of the significance of religious violence and the imposition of adherence to other 
spiritual systems and practices is the story of Asia Bibi, who became the symbol of those who 
fight against violence committed in the name of religion. The story takes place in Pakistan in the 
year 2009 when four women who toil to collect the harvest in a heat of 40ºC bring water for 
others. Asis Bibi is a Christian "quenched her first thirst" and was accused of "contaminating the 
water of the well that was reserved for Muslims". A conflict arises for this reason and the woman 
is accused of blasphemy, a fact equivalent to a death sentence. Almost lynched by a mob of 
ultra-radical Muslims, she is arrested and after a year and a half receives the verdict of death 
sentence and execution by hanging. Attempts are made by various Pakistani officials to help her, 
but they are assassinated by religious fanatics. Anne-Isabelle Tollet, a French journalist manages 
to get the heroine released after 8 years in prison, after which she receives refugee status in 
Canada, her life being in danger in Pakistan. 
 
METHODOLOGY 

In order to highlight the dependence between the level of training and the manifestation of 
violence, the research was carried out based on a quantitative-qualitative approach.  
As a data collection method the interview was used. The interview had a structured form and was 
focused on the education level and on domestic violence. The period for collecting the interviews 
was of 2 years, between September 2017 and September 2019. 
There are several advantages of using structured interviews as a data collection method for 
research. First due to the limited response categories, the researcher can access and cover a large 
audience and the comparison of the data is relative fast. Secondly, Pre-determined questions and 
exact wording eliminate 'interviewer judgment', ensuring consistency in both methodology and 
the amount of information gathered from each participant. 
The interviews were performed in a face-to-face manner and the results were mostly recorded. 
After recording, they were transcribed and cleaned up for unnecessary information.  
Before performing the interviews, a short pilot study was performed. Therefore, two trial 
interviews took place with experts from the violence field to observe firstly, the time which is 
necessary to fulfil the interview and secondly to obtain a proper feedback from them. The 
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purpose of this step is to assure that the interview is valid, reliable and can be easily understood 
by the interviewed person. 
The quantitative analysis was afterwards performed on the results obtained from the 200 victims 
selected from a Women's Shelter and from the “Spiridon Hospital” in the city of Iasi, Romania. 
The results were analysed, compared and categorised for obtaining a consistent analysis. The 
methodological steps and the research design can be observed in figure 1.  

 

Figure 1. Methodological design 

The sample is homogeneous with victims from rural and urban areas.  

 

RESULTS 

The results show that victims with a higher level of education turn to hospital medical personnel 
to obtain medico-legal certificates, required by the courts, and do not - or very rarely - go to 
centers in protective institutions. Victims with elementary and intermediate levels of education 
are frequently forced to go to protective services. 
Similar differences in the results highlighted in Table 1 were also reported in the case of research 
carried out by Gelles (1987) and Pagelow (1981). The research is limited to cases that are 
officially registered, a large number of cases remaining unknown. (Mândrilă Carmen.Gabriela, 
Violence in the family, 2009). 
It can be stated, however, that the level of education influences women's decision to maintain the 
abusive relationship, the level of schooling being associated with a professional status that gives 
them material independence. 
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Table 1. Education and formation degree of the domestic violence victims 

Training and education level of the hospital victims 

superior medium elementary Total 

Sample 
no. 

% 
Sample 
no. 

% 
Sample 
no.. 

% 
Sample 
no. 

% 

30 27,27 75 68,18 5 4,55 110 100,00 

Training and education level of the victims from protection 
institutions 

superior medium elementary Total 

Sample 
no. 

% 
Sample 
no. 

% 
Sample 
no. 

% 
Sample 
no. 

% 

5 5,6 25 27,8 60 66,6 90 100.00 

 

The level of education of the victims, which ranged from elementary to higher, indicated as the 
category with maximum vulnerability women with secondary education (68.18%), followed by 
those with superior education (27.27%) in the case of the victims selected from the hospital. 
Victims with elementary education selected in protective institutions represented 66.6%. The 
high percentage of victims with higher education reveals, as mentioned, the fact that these 
women do not turn to specialized social assistance, but request medical assistance - the issuance 
of the medical - legal certificate - necessary for the court. 
A decrease in violence could be achieved by changing the mentality of the population in a 
positive sense, through education by tightening the sanctions for aggressors, completing the legal 
framework, specialized protection personnel and creating specialized services for the training of 
specialists in the field. Research needs to be focused on this phenomenon to become tools in the 
hands of decision makers. 
 
 
DISCUSSION AND SOCIAL WORK PREVENTION SERVICES. 

Victims of domestic violence must go through a series of steps in order to receive help from the 
competent institutions in society. If a victim faces a situation of domestic violence, they can 
contact the 112 emergency service, informing the operator that a family member is assaulting 
them. The police station to which it belongs must be contacted through filing a criminal 
complaint against the aggressor, and at the same time, a Call Centre service exists, with a 
continuous schedule, with a free telephone line intended for these victims of domestic violence. 
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Police agencies register the victim's complaint and refer it to the Forensic Medicine Service or to 
a hospital emergency unit. Provisional protection orders are also issued at the Police Agencies 
(https://projurista.ro/ preventing-and-combating-violence-in-the-family/). 
Within the prosecutor's office, the prosecutor confirms the need to maintain the protection 
measures ordered by the police body through the provisional protection order, applying an 
administrative resolution. At the same time, it can order, if necessary, the termination of 
protective measures with the mention of the moment. The prosecutor may communicate 
confirmation of the need to maintain protection measures to the protection unit that submitted the 
provisional order and issues the protection order. 
The judge is meant to issue the order and states that the duration of the measures should not 
exceed 6 months. 
The application for the issuance of the order can be submitted by the victim personally or by the 
legal representative and can be introduced on behalf of the victim, by the prosecutor, the 
representative of the local authority with powers to protect victims of domestic violence or by 
the representative of the social services in this field, accredited according to the law and accepted 
by the victim (https://projurista.ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie/). 
Through this protection order, a series of measures imposed by the court are issued with a 
provisional character; obligations or indications of temporary evacuation of the aggressor from 
the family home regardless of whether he is the owner of the property right; reintegration of the 
victim, children into the family home, limiting the aggressor's right to only one part of the home, 
obliging the aggressor to keep a minimum distance from the victim, children, residence, 
workplace, educational institution. Prohibition for the aggressor to move to certain localities or 
determined areas frequented by the protected person, prohibition of any contact, including by 
telephone, by mail or any other form with the victim, obliging the aggressor to hand over the 
weapons in possession to the police and entrusting minor children or establishing their residence 
(https://projurista.ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-in -family/). 
Another institution authorized to help these victims is the Emergency Reception Unit or the 
Forensic Medicine Service, to which the victim can go if he has suffered any physical or mental 
trauma, and the emergency medical consultation is free. This institution has the obligation to 
issue a medical letter for the victim that will help her obtain the medical-legal certificate 
(https://projurista.ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie/). 
If the protection order is violated, the victim can make a new request for issuing a new protection 
order, the procedure being similar to the previous one. 
The victim can turn to the following social assistance institutions for advice, psychological 
support and information: the general social assistance and child protection departments in each 
county residence, the social assistance departments attached to the town halls, the public social 
assistance system and non-governmental organizations. Victims can also turn to counselling 
services to be accommodated with their children in a shelter (Emergency Reception Centers, 
Recovery Centers) and can also call a law office for guidance, protection order and divorce 
action. In these situations, legal assistance is free and people who cannot financially cope with 
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the costs of a divorce can request the granting of public judicial aid according to the provisions 
of OUG no. 51/2008 (https://dgaspc4.ro/servicii/prevenirea-violen-ei--n-familie). 
The statistics in this sense are worrying, the Prosecutor's Office attached to the Bucharest High 
Court of Cassation and Justice published the following data for 2020: the total number of victims 
of family violence is: 1331 (defendants sent to court for family violence); 1512 (victims of 
domestic violence); 619 (among the victims of domestic violence are minors); 158 (parents) ; 13 
(grandparents); 236 (husbands); 552 (sons, daughters); 465 (sons, daughters that are minors); 
117 (brothers, sisters); 14 (brothers, sisters that are minors); 118 (other relatives); 43 (among the 
relatives are minors); 23 (father-in-law, mother-in-law); 13 (sons-in-law,daughters-in-law);82 
(spouses) (source: mpublic.ro/sites/default/files/PDF/Vf_2020.pdf). 
During the Covid pandemic, a report published by the European Commission in March 2021 
mentioned the fact that the rate of domestic violence increased in many states of the European 
Union. Thus, in the spring of 2020, 32% more victims were registered in France, with almost 
20% more than the previous reports in Lithuania and in Romania a report published by the Filia 
Center for the year 2021 indicates that 33 women were killed by their partners, former partners 
or family members between January and August 2021 and in the last 8 years approximately 426 
were killed - it was mentioned that there are 16 times more victims in peacetime than the total 
number of Romanian soldiers killed in the war in Afghanistan. 
During the same period, 1212 calls from victims of domestic violence were taken by the 
operators, from which 7120 temporary protection orders and 6901 protective orders were issued 
of which 2206 were violated by the abusers. 
Most of the aggressors were men, 91 and 92 percent respectively. Law 217/2003 provided that 
any person who violates the protection order shall be punished with imprisonment from 6 
months to 5 years.  
During the pandemic period, the first lockdowns locked the victims of domestic abuse in the 
house together with the abusers. The affidavits in Romania represented a form necessary for 
people to move outside the home, but it omitted, at first, the need to leave your home to save 
your life. 
The executive director of the “Filia Center”, an NGO that fights against gender equality, stated: 
"Very often, the aggressors took advantage of the fact that, if they had left the house at night or 
during the day without the completed declaration, they would have received a fine. Or in the case 
of that form, until 2021, there was no point that could have been ticked in the situation where 
they had a safety problem," said Adela Rusu for Free Europe (https://romania.europalibera. 
org/a/drama-femei-abuz-domestic/31521522.html). 
Another impediment to accessing services and programs for judgment or court applications 
during the Covid pandemic, although they have been moved online, has been that women from 
disadvantaged backgrounds lack access to electronic means. 
"...in Romania - declares Andreea Rusu - poverty is very high, there are many women who do 
not have access to the Internet or a signal, or do not know how to do this in order to make such a 
request, they do not have a printer at home for print it, fill it out, scan it and send it on." - for 
Free Europe (https:/romania. europaliberă.org/a/drama-femei-abuz-domestic/31521522.html). 
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Regarding living spaces and shelters for victims of domestic violence, a statement provided by 
the National Agency for Equality of Chances between Women and Men (ANES) stated that in 
Romania there are currently 254 services intended for victims of domestic violence - 164 are 
intended for prevention and combating this phenomenon, and it is considered that their number 
has tripled compared to 2014. However, the country's accommodation capacity is slightly more 
than half of the required number - there are 1212 places compared to the requirement of 2012 
places in relation to the country's population. (https://romania.europalibera.org/a/drama-femei-
abuz-domestic/31521522.html). 
For the period of the pandemic, the lockdowns had to allocate a special room for isolation 
according to the law and offer tests, everything being supported by NGOs and the social workers 
had to work in shifts of two weeks, one at the center and the other at home. 
 
 
 
CONCLUSIONS 

In conclusion, it can be mentioned that combating and preventing domestic violence faces 
problems regarding the lack of information of these women, the quality of services that cannot 
adapt quickly enough to a new situation, such as that determined by COVID-19, and an 
insufficient number of shelters. 
A decrease in violence could be achieved by changing the mentality of the population in a 
positive sense, through education by tightening the sanctions for aggressors, completing the legal 
framework, specialized protection personnel and creating specialized services for the training of 
specialists in the field. Research needs to be focused on this phenomenon to become tools in the 
hands of decision makers. 
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Abstract 

This study was conducted to understand the factors affecting complete immunization coverage 

and dropout rates in Mawogola health sub-district, Sembabule district, Uganda. It was a cross-

sectional study among caretakers of children 1-5 years of age in Sembabule District, Mawogola 

health sub-district. Multi stage sampling was used to select the sub-counties to include in the 

study. Total of 266 caretakers of children aged 1-5 years were sampled from 12 clusters 

consisting of villages in the selected sub-counties and interviewed using a semi-structured 

questionnaire. Data was collected on the caretaker socio-demographic characteristics, children 

immunization history, and factors affecting immunization dropout rates. Results showed that the 

crude immunization coverage (by card and history) for  BCG, DPT I, DPT III, OPV III and 

Measles were 92.7%, 90.9%, 72.7%, 70.9% and 65.7% respectively. The DPTI-III and BCG-

measles dropout rates were 20% and 29.1% respectively. The significant predictors for coverage 

at multivariate analysis included care-taker knowledge of age at which the child begins and 

completes immunization, distance of immunization post, and the time spent waiting at the 

immunization area before being worked on. The significant risk factor for immunization drop out 

in the health sub-district was illiteracy among the caretakers. There is a high DPTI-III and BCG-

measles dropout rate in Mawogola Health Sub-District. The dropout rate was found to be 42.5% 

overall in the sub-district hence, full immunization coverage among children aged 1-5 years is 
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very low in the Mawogola HSD. The study recommended that government should include 

caretakers in the design of immunization programs through sensitization.Key words: Complete 

Immunization Coverage, Dropout Rate, Care-taker Knowledge 

 

INTRODUCTION 

Immunization is the protection of susceptible individuals from acquiring diseases by 

administering a suspension of killed organism, a living modified agent or an inactivated toxin 

(WHO, 2005). It is done with the aim of attaining herd immunity which is a situation where 

susceptible individuals are protected from disease because a significant proportion of the 

community is immune as a result of either natural disease or immunization. Immunization 

assessments in terms of delivery and impact of immunization services can be monitored through 

immunization coverage. 

Immunization coverage can be defined as the proportion of individuals in the target population 

who are vaccinated (WHO, 2005). Immunization coverage can be crude or valid. Crude coverage 

is the proportion of children surveyed who received an antigen or a set of antigens as recorded on 

the child health card and or by history. It includes all antigens reported to have been given 

irrespective of interval and age at which they were given. Valid coverage on the other hand is the 

number of children who receive vaccinations in accordance with the national immunization 

schedule with respect to the age and interval at which they are given as recorded on the child 

health card. 

In Uganda, routine immunization is provided on a daily basis in most health centers although 

some provide it on weekly basis. Most health centers provide an average of four out reaches in 

hard to reach areas and once a week within their catchment areas. At these health centers, Parish 

Mobilizers and Village Health Teams (VHTs) work with health workers from the nearest health 

centers in planning and mobilizing their communities for the immunization out reaches. 

Despite significant increase in routine immunization coverage since the launch of the Expanded 

Program on Immunization (EPI) in 1974, over 27 million children worldwide remain overlooked 

by routine immunization services. The lowest coverage persists in Sub-Saharan Africa where it is 

estimated that only about 50% of the children are fully vaccinated within their first year of life 

(AFENET Newsletter, 2007).In Uganda, EPI services were revitalized during Health sector 

strategic Investment plan (HSSPI, 2001/02-2005/06). However, only 71% of the estimated one 
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million children under one year are fully immunized and DPT I-III dropout has remained high at 

16% (MoH, 2005). 

The disparity between the high coverage of first vaccines (DPT1 and polio vaccine: 93 percent) 

and low coverage of follow-up on vaccines (DPT3: 63%) reflects a high dropout rate which 

remains a challenge to strengthening routine immunization services in Uganda (UBOS 

2011).Sembabule is one of the poorly performing districts with un-acceptably high dropout rate 

of 22.53% for DPT and 18.0% for Measles (Sembabule district report, 2010). The coverage for 

DPT1 is 109.7%, DPT3 87.3%and Measles is at 90.0%.Mawogola Health Sub-District (HSD) 

stands at DPT1 87.77%, DPT3 67.09%, Measles 60.4% with a dropout rate of 23.5% for DPT 

and 22.14% for measles. 

Low immunization coverage and high dropout rates put the lives of children in the sub district at 

risk of acquiring Vaccine Preventable Diseases. In view of the prevailing situation, a study was 

required to assess the factors affecting immunization coverage and dropout rates in the health 

sub-district. The results of this study will be of use to various stakeholders in their efforts to 

improve the immunization program in the sub-district. 

 

METHODOLOGY 

Study area 

The study was carried out in Mawogola HSD in Sembabule district. The population included 

households with children below 5 years, and health workers in Mawogola HSD within the study 

area. 

Study population 

The study population was caretakers for children 1 to 5 years of age. This age group was chosen 

because it represents the most recent birth cohort to go through the immunization system and 

therefore can be used to assess recent performance of the program. The younger age range (less 

than 12 months) contains some children who are not yet eligible for vaccination and therefore 

resulting survey results would be lower than they actually are. Caretakers of these children were 

interviewed to provide information on immunization of their children. These were the mothers of 

the children or the person who looks after the child.  
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Inclusion criteria 

A child who was 1 to 5 years of age and whose care taker consented for interview 

Exclusion criteria 

A child who was not a permanent resident of a sampled village and any other children above 5 

years of age in a household. 

Study design 

A cross sectional-survey design was used to gather information on the factors affecting 

immunization dropout rates in Mawogola health sub- district. This design was appropriate 

because it enabled the collection of detailed information that described the existing situation in 

study area. Cluster sampling was used to select study participants for interview while 

retrospective review of immunization records was done to calculate coverage and dropouts. 

 

Sample size determination 

The sample was calculated using the Bennet formula (Bennet et al 1991). 

 

       C=   

Where: 

C  =  Number of clusters needed (cluster=LC1) 

P  =  Average immunization dropout rate in the district 

D  =  Design effect 

B  =  Number of households per cluster (LC1) 

S   =  Standard error (= C.I +_5%)/C alpha 

C alpha  =  Value from normal curve corresponding to alpha value, 

D   =  1+ (b-1) roh 

Roh  =  Rate of homogeneity (intra and inter cluster variability) 

Substituting, 

P  =  20% Current Sembabule District dropout rate 

CI  =  -+ 5% therefore CI width = 0.05 

Roh  =  0.02, got from c-size on computer 

B  = Number of households in cluster, say 5 which can be  
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selected in one cluster. 

Therefore,  

D   =  1+ (5-1) x 0.02 = 1.08 

S   =  0.05/1.96 = 0.0255 

C  =  0.20 x 0.8 x 1.08(0.0255) x (0.0255) x 5 

=  53.15, Approximately 53 clusters. 

53.15 x 5 = 266 households, since each house hold has at least one care taker therefore 266 

caretakers were used in this study. The care takers were the unit of analysis. 

 

Sampling procedure 

Multi stage sampling was used. All the sub counties in the HSD were listed. One half of the sub 

counties were selected by simple random sampling. Mawogola has 4 sub counties therefore 2 

were selected. 

All the villages (LC I) in the sampled sub counties were listed using data from the district 

population office to make a sampling frame.Then using systematic sampling, 14 villages were 

selected from the 2 sub counties. 20 households with children 1 to 5 years of age were visited per 

village, therefore to make 266 households. The first household to be visited in each cluster was 

selected randomly using a table of random numbers from an ad hoc village household listings 

made with the LC I chairman who also acted as the guide. After the first household, systematic 

sampling was then used until 20 households with eligible children had been studied in that 

village/cluster. In families with more than one eligible child, the youngest child 1 to 5 years age-

range was sampled.  

Study variables 

Dependent variables 

 Immunization dropout  

 Full or complete immunization 

 Independent variables 

 Socio-demographic factors of caretakers 

 Socio- demographic factors of children 

 Child sicknesses 
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 Immunization side effects 

 Presence of child health card 

 Knowledge of immunization schedule 

 Knowledge of immunizable diseases 

 Missed opportunities for immunization 

 Distance to immunization post 

Data collection methods 

The aim of the study was to establish the factors affecting complete immunization coverage and 

dropout rates in the sub district. Semi structured questionnaires were administered to caretakers 

of children 1 to 5 years of age and the immunization status of their children was noted.  

Data on immunization history was collected either from vaccination cards or caretakers’ verbal 

report. After identifying a child eligible for the study from the household through house-to-house 

visits, caretakers of the child were asked for the presence of child’s immunization card. In case 

there were two or more children aged 1-5 years the youngest child was selected. For the child 

with immunization card, the information on the doses and types of vaccines was copied from the 

card. In the absence of vaccination card, caretakers were asked for immunization history of the 

child. The number of doses the child took and its route of administration was the way of 

collecting immunization history of the child. Information on other variables was asked directly 

from the child’s caretakers. Caretakers of children were also interviewed about their knowledge 

on immunization and vaccine preventable disease. 

 

RESULTS 

Sample description 

A total of 266 caretakers of children aged 1-5 years from 12 villages in 2 sub-counties were 

interviewed and provided information regarding immunization status of their children. The 

immunization status was verified using child health cards. Administrative immunization 

coverage and dropout rates were obtained by reviewing the district Health Management 

Information System (HMIS) data. 
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Socio-demographic characteristics of the caretakers interviewed 

Table 1 shows the distribution of study participants by socio-demographic characteristics. A total 

of 266caretakers of children aged between 1-5 years old were interviewed, with a response rate 

of 100%. Of the total 266caretakers, 77.4% were female. The majority (53.0%) of the caretakers 

was aged 20-29 years. Only 14.7% and 7.1% of the caretakers attended secondary education and 

tertiary, respectively.The main occupation of the study participants was subsistence farming 

(82.0%) and most of them (77.8%) were married. 

 

 

 

 

 

 

 
Table 1: Socio-demographic characteristics of the caretakers interviewed 

Characteristic Frequency (N=266) Percentage (%) 

Sex 

Male 60 22.6 

Female 206 77.4 

Marital Status 

Single 25 9.4 

Married 207 77.8 

Widowed 8 3.0 

Divorced/Separated 26 9.8 

Occupation 

Subsistence farming 218 82.0 

Petty business 19 7.1 

Civil servant 17 6.4 

Casual laborer 3 1.1 

Others 9 3.4 
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Age group 

Less Than 19 Years 3 1.1 

20-29years 141 53.0 

30-39years 73 27.4 

40 Years And Above 49 18.4 

Education Level 

None 30 11.3 

Primary 178 66.9 

Secondary 39 14.7 

Tertiary 19 7.1 

 

Coverage by survey  

As shown in Table 2, crude Immunization coverage (by card and history) in Mawogola HSD for 

BCG, DPT I, DPT III, OPV III and Measles were 92.7%, 90.9%, 72.7%, 70.9% and 65.7% 

respectively.  

 

Table 2: Immunization Coverage by Community Survey in Mawogola HSD 

Antigen/Vaccine 

    N=266  

Valid Coverage 

(By card) 

By history Crude Coverage 

(by history and card) 

BCG 70.5% 22.2% 92.7% 

DPTI 68.9% 22.0% 90.9% 

DPTII 62.1% 20.6% 82.7% 

DPTIII 53.0% 19.7% 72.7% 

OPVI 67.2% 22.2% 89.4% 

OPVII 61.9% 19.9% 81.8% 

OPVIII 52.7% 18.2% 70.9% 

Measles 48.5% 17.2% 65.7% 

DPT1-III dropout rate 23.1% 10.5% 20.0% 

BCG-Measles dropout rate 31.2% 22.5% 29.1% 
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Immunization Coverage and dropout rates by records review  

The coverage of the different antigens is shown in Table 3. Immunization reports for the year 

2012 were reviewed to estimate coverage. From the records review, BCG had the highest 

coverage at 91.5% while measles had lowest coverage at 85.7%.DPTI-III and BCG-Measles 

dropout rate were 14.3% and 6.3% respectively. Contrary to what is expected, the later drop out 

is lower than the former because of the high measles coverage. 

 

 

 

 

 

 

Table 3: Mawogola HSD Immunization Coverage and dropout rates by records review  

Antigen Coverage (%) 

BCG 91.5 

DPT I 86.7 

DPT III 74.3 

OPV III 70.2 

Measles 85.7 

DPT I -III dropout 14.3 

BCG to Measles dropout 6.3 

 

Comparing coverage obtained by survey and records 

Table 4 shows a comparison of coverage and dropout rates by records review and survey. The 

highest difference is for measles antigen at 20%, while the least is for BCG at 1.2%.Coverage 

rates calculated by records review were generally lower than those obtained by survey except 

DPT III and Measles. The dropout rates obtained by record review were lower than those 

obtained by community survey. 
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Table 4: Comparison of coverage and dropout rates obtained by survey and records 

Antigen Coverage by survey Coverage by records Difference 

BCG 92.70% 91.50% 1.20% 

DPTI 90.90% 86.70% 4.20% 

DPTII 82.70% 78.9% 3.8% 

DPTIII 72.70% 74.30% -1.60% 

OPVI 89.40% 80.5% 8.9% 

OPVII 81.80% 70.20% 11.60% 

OPVIII 70.90% 80.5% 9.6% 

Measles 65.70% 85.70% -20.00% 

DPT1-III dropout 20.0% 14.3% 5.7% 

BCG-Measles Dropout 29.1% 6.3% 22.8% 

 

 

 

Factors associated with complete immunization coverage 

Caretakers’ knowledge about immunization 

As shown in table 5, of the total respondents, about 92.5% knew what immunization is. The 

majority of respondents (86.1%) knew that the objective of immunizing children was to protect 

them from diseases. About 77% of the respondents cited less than three types of vaccine 

preventable diseases, while 23.3% mentioned four or more types of vaccine preventable 

disease.With regard to respondent’s knowledge about the age at which the child begins and 

finishes immunization, 45% of them knew the age at which child immunization begins and 

67.5% knew the age at which the child finishes immunization. In addition to these, only one 

fourth (25.0%) of the respondents knew the session needed to complete the child immunization.  
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Table 5: Knowledge about immunization 

Caretaker’s knowledge N= 266 Percent (%) 

Knows what immunization is   

    Yes 246 92.5 

    No 20 7.5 

Immunization objectives   

 Protects child from some diseases 229 86.1 

 Protects child from severe forms of diseases 37 13.9 

Knew four or more types of vaccine preventable 

diseases 

  

    Yes 62 23.0 

    No 204 77.0 

Knew the age at which child immunization begins   

    Yes 120 45.0 

    No 146 55.0 

Knew the age at which child completes immunization   

    Yes 180 67.5 

    No 86 32.5 

Knew the total number of sessions needed for child 

immunization 

  

    Yes 67 25.0 

    No 199 75.0 

Association between caretakers’ knowledge of immunization in relation to coverage 

Table 6 shows the association between caretakers’ knowledge about immunization in relation to 

complete immunization coverage among children aged 1-5 years of age. Bivariate analysis 

shows that children of caretakers who knew age at which the child begins (5.9, 95% CI: 3.9-8.7) 

and completes (10, 95% CI: 5.7, 17.7) immunization were more likely to be fully vaccinated. But 

knowledge of what immunization is and its benefits had no association with the complete 

immunization status of children. In addition, caretakers who knew the total number of sessions 

needed for child immunization were also less likely to have fully vaccinated children. 
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Table 6: Association between caretakers’ knowledge of immunization in relation 

tocoverage 

Characteristics Child vaccinated, 

n (%)* 

Odds Ratio 

(95% C.I) 

P-value 

 Yes No   

Caretaker knows what immunization is 

Yes 206 (83.7) 40 (16.3) 0.736 

(0.208 – 2.603) 

0.634** 

No 16  (8.0) 4 (20.0) 

Caretaker knows immunization benefits 

Yes 217 (83.5) 43 (16.5) 1.260  

(0.115-13.786) 

 

0.850** 

No 5 (83.3) 1  (16.7) 

Caretakers knew the age at which child immunization begins 

Yes 68 (56.7) 52 (43.3) 5.9 (3.9, 8.7) 0.000* 

No 26 (17.8) 120 (82.1) 

Caretaker knew the age at which child immunization completes 

Yes 87 (48.3) 93 (51.7) 10 (5.7, 17.7) 0.000* 

No 7 (8.1) 79 (91.9) 

Caretaker knew the total number of sessions needed for child immunization 

Yes 30 (44.8) 37 (55.2) 1.7 (1.1, 2.5) 0.077** 

No 65 (32.7) 133 (66.8) 

*Significant, **Not significant 

Service related factors associated with immunization coverage 

Table 7 shows service related factors associated with immunization coverage. The majority of 

the respondents (97.4%) were found to have immunization posts in their parishes which were 

located at least 5km from their homes (54.5% less than 1 km and 43.2% 1-5 km). About 61.7% 

of the respondents mentioned that they did not have an immunization mobilizer in their parishes. 

Also, 75.6% mentioned that they usually spend 1-2 hours at their respective immunization post. 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 660 Sofia, Bulgaria



Table 7: Service related factors 

Service factor N= 266 Percent (%) 

Immunization post present in parish   

Yes 259 97.4 

No 7 2.6 

Distance of immunization post   

 Less than 1 km 145 54.5 

    1-5 km 115 43.2 

    More than 5 km 6 2.3 

Immunization mobilizer present in parish   

Yes 102 38.3 

No 164 61.7 

Time spent waiting at immunization post   

    Less than 1 hour 65 24.4 

    1-2 hours 201 75.6 

Is treated well by health worker   

    Yes 256 96.2 

No 10 3.8 

Has ever taken child and found service postponed   

Yes 181 68.0 

No 85 32.0 

 

 

Association between service related factors of immunization in relation to coverage 

Table 8 shows bivariate and multivariate logistic regression analyses of service related factors 

associated with complete immunization coverage. Bivariate analysis showed that distance of 

immunization post (0.131, 95% CI: 0.049-0.351), and the time spent waiting at the immunization 

post before being worked on (0.108, 95% CI: 0.049, 0.240) are significantly associated with 

immunization status of children. 
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Table 8: Association between service related factors of immunization in relation to 

coverage 

Service factor 

Child vaccinated, n (%) Odds Ratio (95% 

CI) P-value Yes No 

Immunization post present in parish  

Yes 215 (96.8) 44 (100.0) 0.000 0.999** 

No 7  (3.2) 0 (0.0) 

Distance of immunization post  

 Less than 1 km 109 (49.1) 36 (81.8) 0.131 

(0.049-0.351) 

 

0.000* 

1-5 km 107 (48.2) 8 (18.2) 

More than 5 km 6 (2.7) 0  (0.0) 

Immunization mobilizer present in parish  

Yes 81 (36.5) 21 (47.7) 0.945 (0.447, 

1.998) 

0.883** 

No 141 (63.5) 23 (52.3) 

Time spent waiting at immunization post  

Less than 1 hour 42 (18.9) 23 (52.3) 0.108 (0.049, 

0.240) 

0.000* 

1-2 hours 180 (81.1) 21 (47.7) 

Session postponed  

Yes 151 (68.0) 30 (68.2) 1.560 (0.689, 

3.532) 

0.286** 

No 71 (32) 14 (31.8) 

Is treated well by health worker  

Yes 213 (95.9) 43 (97.7) 2.423 (0.217, 

26.993) 

0.472** 

No 9 (4.1) 1 (2.3) 

*Significant, **Not significant 

Dropout  

The survey dropout rate calculated from DPT I and III coverage was 20% while the BCG to 

Measles dropout was 29.1%. However caretakers were asked if they ever started immunizing 

their children but for some reason didn’t complete the schedule. This was cross checked on the 

child’s card if it was available. Of the 266 caretakers interviewed in this study, 44 (16.5%) 

admitted to not immunizing their children at all. Of the remaining 222 (83.5%) who had 
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immunized their children, only 109 (41.0%) had fully immunized (completed schedules), while 

113 (42.5%) had dropped out. 

 

Reasons for dropout 

Table 9 shows the common reasons given by care takers for dropout. Caretaker factors as well as 

service delivery factors were assessed to determine what contributed most to dropout. Most 

respondents cited caretaker factors as the reasons why they did not complete their immunization 

schedules or immunize their children at all. The commonest reasons given were family problems, 

caretakers being busy, child illness, postponing of immunization sessions, and immunization 

posts being far.  

 

Caretaker reasons were the major causes of drop out in Mawogola HSD compared to service 

related factors. The commonest five reasons reported by caretakers for not completing their 

children’s immunization schedules were: child being ill and not brought to facility on due date 

(23.6%), caretaker had family problems (21.6%), caretaker was too busy to come to facility 

(21.0%). Service related factors cited were: that place of immunization being too far away 14.6% 

and vaccinator not being available even after caretaker has gone to either facility or 

immunization outreach post 10.8%. 
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Table 9: Reasons for dropping out 

 Reason for dropout Frequency Percent (%) 

Caretaker factors Child ill, not brought  37 23.6 

Family problems  34 21.6 

Caretaker too busy  33 21.0 

Unaware to return for 2nd or 3rd dose  22 14.0 

Fear of side effects  14 8.9 

Unaware of need for immunization 6 3.8 

No trust in immunization  5 3.2 

Wrong ideas about contraindications 2 1.3 

Lack of information  2 1.3 

Other 2 1.3 

Total 157 100.0% 

Service factors Place of immunization too far  23 14.6 

Vaccinator absent  17 10.8 

Session postponed  13 8.3 

Vaccine not available  11 7.0 

Place/time of immunization unknown  7 4.5 

Time of immunization inconvenient  6 3.8 

Child ill not immunized  6 3.8 

Other 3 1.9 

Not stated 71 45.2 

Total 157 100.0% 

 

 

Factors affecting dropout 

The study assessed possible factors that lead to dropout. Both caretaker factors as well as service 

delivery factors were assessed. Any child who did not complete their scheduled immunizations 

was considered a dropout. These were compared to those who completed all their scheduled 

immunizations. A total of 157 children were reported to have dropped out while 109 children 

completed all their immunizations. 
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Comparison of caretakers’ socio-demographics and drop out  

There was a statistically significant association between the education level of a caretaker and 

dropout status, as shown in Table 10. Children of un-educated caretakers were far more likely to 

dropout than those of educated caretakers. However, there was no statistically significant 

association between the other socio-demographic factors and drop out. 

 

Table 10: Caretaker Socio-demographics of dropouts and non-dropouts 

Characteristics 

N=222 

Dropout 

n=157 (%) 

Non 

dropout 

n=109 (%) Total (%) 

Odds Ratio 

(95% CI) p-value 

Education level 

None 

Primary 

Secondary 

Tertiary 

 

15 (13.3) 

74 (65.5) 

21 (18.6) 

3 (2.7) 

 

11 (10.1) 

73 (67.0) 

15 (13.8) 

10 (9.2) 

 

26 (11.7) 

147 (66.2) 

36 (16.2) 

13 (5.9) 

 

16.377 (4.15 – 

64.56) 

 

0.001 

Occupation 

Subsistence farming 

Petty business 

Civil servant 

Others 

 

87 (77.0) 

16 (14.2) 

4 (3.5) 

6 (5.3) 

 

96 (88.1) 

0 (0.0) 

10 (9.2) 

3 (2.8) 

 

183 (82.4) 

16 (7.2) 

14 (6.3) 

9 (4.1) 

 

0.065 (0.010 – 

0.414) 

 

0.037 

Marital status 

 Single 

Married 

Widowed 

Divorced/Separated 

 

17 (15.0) 

78 (69.0) 

3 (2.7) 

15 (13.3) 

 

2 (1.8) 

95 (87.2) 

1 (0.9) 

11 (10.1) 

 

19 (8.6) 

173 (77.9) 

4 (1.8) 

26 (11.7) 

 

0.000 

 

0.163 
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DISCUSSION 

Immunization coverage 

This study found BCG, DPT I, DPT III, OPV III and Measles coverage by card and history at 

92.7%, 90.9%, 72.7%, 70.9% and 65.7% respectively. This coverage is similar to findings of the 

national EPI community survey (UNEPI, 2000). However these rates are lower than the national 

figures. The national immunization averages are higher for all the antigens except measles 

(UBOS, 2006). This shows that immunization services in Mawogola HSD have declined in the 

last 6 years. 

Immunization coverage obtained by community survey was minimally higher than that that 

obtained by record review except measles which was higher by 14.5 percentage points. This is 

similar to findings from other studies which showed a discrepancy between administrative 

coverage and that obtained by community survey (Bakhutiet al 2003; Khan et al 2005). However 

administrative coverage tends to be higher. The differences in coverage in this study could be 

due to poor integration of child registers as some children are immunized from different posts 

depending on the convenience of the caretaker. In addition, coverage from records could be low 

due to the low rate of health facility reporting to the district. In 2012 only 76% of all the units in 

Sembabule district submitted their immunizationreports. The coverage obtained from records 

could therefore be underestimated by 14%.  

Immunization dropout 

In the study, the DPTI-III and BCG-Measles dropout rates were 20% and 29.1% respectively. 

Although the goal of the immunization program is to have all children below 1 year fully 

immunized, some children will drop out because of inevitable circumstances such as migration 

and death. That is why drop outs of <10% and <18% for DPTI-III and BCG-Measles 

respectively are generally considered acceptable in Uganda.However the dropout rates obtained 

in this survey are much higher than even the national average of 14%. The proportion of children 

aged 1-5 years who were reported to be fully immunized were 41.0% which is lower than the 

national average of 46% reported in the UBOS, 2006. However the proportion of children who 

were not immunized at all by the time of the survey was 16.5% which is higher than the rate of 

6.6% reported in the UBOS, 2006. The decrease in the number of fully immunized children 

could probably be due to lack of mobilization. 
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The common caretaker reasons cited for dropping out included caretaker illiteracy, family 

problems, caretaker too busy, not aware of the need to return for the next doses, fear of side 

effects and lack of knowledge on immunization while the major service delivery reasons given 

included immunization post very far, vaccinator absent, postponed session, vaccine out of stock 

and lack of knowledge of place or time of immunization. The EPI coverage survey (2005) also 

reported similar reasons for not getting the vaccinations. However the extent to which these 

factors influence dropout rates varies from place to place and therefore there is need to design 

interventions appropriate to a given place. 

Low income levels could cause immunization defaulting as some costs like transport are 

involved in bringing a child for immunization (Tugumisirizeet al. 2002). In this study a small 

number of the caretakers were formally employed, the rest (82.0%) being peasant farmers. 

However this study found out that the majority of the caretakers (77.8%) of the caretakers were 

married. It is not surprising therefore that there was no association between marital status and 

immunization dropout. Married couples are more likely to seek better health care for their 

children including immunization (UBOS, 2006). 

In conclusion, full immunization coverage among children aged 1-5 years remains very low in 

Mawogola HSD. This is due to the low awareness among caretakers about age at which child 

immunization begins and completes it, as well as total sessions needed to complete 

immunization. Also, service delivery related factors like longer waiting hours by the caretakers 

at the immunization posts and postponement of immunization schedules discourage the care 

takers and eventually they drop out of the whole program. Furthermore, inadequate and in some 

villages, lack of  mobilizers has greatly affected immunization and contributed to the high 

immunization dropout rates in Mawogola HSD and Sembabule district at large. It is also 

observed that there is a high DPTI-III and BCG-measles dropout rate in Mawogola HSD. The 

significant risk factor for immunization drop out in the health sub district was illiteracy among 

the caretakers. 
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ABSTRACT 
The main goal of the current study was related to the determination of the levels of reduced 
glutathione (GSH) after treatment with plant extract on laboratory-incubated normal and 
malignant cells, treated or non-treated with a chemotherapeutic agent. These investigations 
were connected with the determination of the role of GSH as a key molecule in the response 
of various external in vitro-conditions, by changing the direction of cascade mechanisms 
against oxidative stress (OS), in which this tri-peptide is known to be included. The levels of 
GSH in normal 3T3 mouse embryonic fibroblasts, mouse malignant myeloma cells, and 
mixed cultures of both cell types, treated and non-treated with plant extract were assessed 
before and after treatment with a chemotherapeutic agent. For understanding of some of the 
cascade mechanisms, underlining these changes, the titers of ganglioside GM1 and of specific 
antibodies to it were assessed by enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA). In all cases 
was noted tendency for increased titers of ganglioside GM1 compared with the titers of anti-
GM1 antibodies. These results together with our previous data, in which the opposite 
tendency in the titers of ganglioside GM3 and anti-GM3 antibodies, were in agreement with 
the literature findings about the antagonism between the two gangliosides. Additionally, the 
presented results confirmed our previous data and literature messages about the possibility for 
production of membrane receptor glycoproteins and immunoglobulins/antibodies, by non-
myeloid and non-lymphoid cellular types. Further studies to determine the levels of GSH-
dependent enzymes such as Glutathione-transferase (GST), Superoxide-dismutase (SOD), 
Catalase (CAT), and beta-galactosidase, included in defense mechanisms against oxidative 
changes, are necessary. 
 
Keywords: Anti-Oxidant Molecules/GSH, Chemo-Therapeutic Agents, Natural 
Products/Plant Extracts 
 
1. Introduction 
Over-lapping between different mechanisms of cardio-toxic, anti-malignancy and other 
protective effects on the influence of natural foods, plant extracts and containing in them anti-
oxidant molecules have been proved, probably due to action of several different mechanisms, 
but also with resulting and interaction between each other or between different components 
from them (Cigremis et al, 2005; Granados-Principal et al, 2010; Quiles et al, 2002). As one 
of the main mechanisms of the action of antioxidant molecules has been characterized the 
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protective influence against the chemically-induced oxidative stress (Attia et al, 2010; Han et 
al, 2012; Kokotkiewicz et al, 2010). Also, cascade mechanisms, underlining the 
differentiation of immune cells and immune system, have been proved (Jahngen-Hodge et al, 
1997; Kong et al, 2003; Zhu et al, 2012). As main molecules, included in these processes, 
have been established the reduced form of tri-peptide Glutathione, particularly its reduced 
form (GSH) (Ortega et al, 2011) but also enzymes participating in its metabolism as 
Glutathione-transferase (GST), superoxide-dismutase (SOD), catalase (CAT) and beta-
galactosidase, both in vitro and in vivo (Han et al, 2008; Han et al, 2012; Oliveira et al, 2004). 
These results indicated a strong scavenging effect of anthocyanins in Chokeberry (Aronia 
melanocarpa) on the intracellular reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species 
(RNS) (Alexieva et al, 2010). The mechanism of Aminoguanidine protective action against 
Doxorubicin-induced side effects has been proved to be mainly by the role of this nature 
compound as a free radicals scavenger (Cigremis et al, 2005). Ability to restore dose-
dependently the strong decrease of the levels of the intracellular reduced GSH has been 
established (Ortega et al, 2011; Troyano et al, 2001). According to other data, anthocyanin-
mediated increase of GSH synthesis and protection of hepatocytes against ROS–induced 
injury has been proposed (Lou et al, 2004; Zhu et al, 2012). Analogical mechanisms have 
been established in the prevention of the induced by chemotherapeutics side effects, by anti-
oxidant nutrients (Grandos-Principal et al, 2010). As a main mechanism of both Doxorubicin-
induced cardiotoxicity is established the mitochondria injury on the influence of the drug 
(Oliveira et al, 2004; Quiles et al, 2002). 
   The activity of hydrosulfide group determines the biological significance and activity of 
GSH in antioxidant and detoxifying reactions (Meister, 1983). This substance is responsible 
for keeping proper thiol-disulfide balance and related redox-potential in the cells. Moreover, 
the nucleophilic glutathione thiol (–SH) group enters reactions with electrophilic substances, 
either endogenous or exogenous (xenobiotics, including drugs), yielding glutathione S-
conjugates, (i. e GSH thioeters), which are then transformed to mercapturic acids and excreted 
(Kwiecien et al, 2006). GSH has also been found to act as an important line of defense against 
the redox oxygen species (ROS) and oxidative stress (OS), generated by heavy metals in their 
role of redox-elements (Biswas and Rahman, 2009). In this way, GSH prevents cellular 
damages in a variety of biological systems (Jan et al., 2015; Patrick, 2002; Patrick, 2006), 
including on the male reproductive tract (Abdullah et al., 2021; Ilieva and Sainova, 2022). 
GSH deficiency has been found to disrupt the redox-status and upsets the physiological 
cellular balance between pro-oxidants and antioxidants (Injac & Strukelj, 2008; Jahngen-
Hodge et al, 1997; Minotti et al, 2004). Hence, GSH modulation could represent a supportive 
measure to achieve a therapeutic goal. As key regulators of the different biological processes 
on cellular, tissue, organ and organism levels have been determined gangliosides (Moussavou 
et al., 2013; Zhang et al., 2006). 
   In this aspect, the main goal of the current study was connected mainly to following the role 
of GSH as a key molecule in the cascade mechanisms, underlining the in vitro- and in vivo-
oxidative stress protection after chemo-therapeutic exposure, as well as the titers of 
ganglioside GM1 and anti-GM1 antibodies in lysates from in vitro-cultures of normal and 
malignant cells, as well as from mixed culture of both cellular types. 
 
2. Materials and Methods 
Normal fibroblasts from embryonic mouse Balb/c 3T3 line, malignant mouse myeloma cells, 
as well as mixed cultures from both cell types, were prepared. All cell cultures (1 x 106 
cells/ml), were incubated at 370C in incubator with 5% СО2 and 95% air humidification, in 
RPMI 1640, Dulbecco’s Modified Minimal Essential Medium (DMEM) or a mixture of both 
media (1:1), supplemented with 10% Fetal Calf Serum (FCS), 100 UI/ml Penicillin, 0.25 
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mg/ml Streptomycin and 0.25 mg/ml Amphotericin-B, in 24-well plaques. In separate sub-
populations from each of both cell types used, as well as in mixed cultures of them, were 
added total Aronia melanocarpa Plant extract; 0.05M solution of Doxorubicin in distilled 
water, as well as from both tested substances, but respective untreated controls were also 
prepared. All cell cultures were observed by inverted light microscope, supplied with mega-
pixel CCD-camera. Cells from all groups, treated with both substances, with each one of 
them, as well as the respective untreated controls, treated with 10% trichloroacetic acid 
(Cl3CCOOH) and 0.48M solution of K3PO4. GSH levels from all of them were determined by 
a spectrophotometric method and absorbance were measured at 412nm (Ellman, 1959). The 
levels of GSH were defined from the standard curve with commercially available GSH and 
the results are expressed as milimole per 1 ml cell suspension (mM/ml cell suspension). The 
titers of specific antibodies to GM1 were determined by application of Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA). In general, 1000 ng of the ganglioside (Sigma) in 100 μl 
methanol were pipetted into microtiter plate wells, containing the tested biological material. 
For determination the titers of GM1, instead of ganglioside solution, the tested probes were 
mixed with sera, previously proved to contain specific antibodies to this ganglioside. 
Subsequently, the wells were air-dried and blocked with BSA-PBS (Sigma) (1% bovine 
serum albumin in phosphate-buffered saline) for 1 hour. After six-fold washing with PBS, 100 
μl of each one of the prepared lysates from the cell cultures, described above, diluted 1: 20 to 
1: 5000 in PBS were added to each well and incubated overnight. Subsequently, the plates 
were washed six-fold with PBS. Binding was detected by following 2 hours incubation period 
with BSA-PBS (Sigma) diluted (1/3200) peroxidase-conjugated goat anti-human 
immunoglobulin antibodies (Bul Bio Ltd., NCIPD, Sofia). All the incubations were 
performed at 40C. The plates were then washed six times with PBS. Color development was 
achieved in a substrate solution, previously prepared from 15mM O-Phenylenediamine and 
0.015% H2O2 in 0.1 M sodium acetate buffer (0.2 M CH3COONa/0.2 M CH3COOH; pH 5.0) 
at 200C. The reaction was stopped after 30 minutes with 50 ml of 1N H2SO4, and the optical 
density (OD) was assessed spectrometrically at 490 nm on ELISA-reader (TECAN TM, 
Sunrise, Austria). Non-specific antibody bindings (OD value in a well not containing the 
specific molecule in the respective probe) were subtracted for each measurement. The data 
were considered strongly positive, when the mean OD exceeded 2 ± SD (standard deviation), 
compared with the controls. The standard error of mean varied between ± 0.01 and ± 0.1. For 
the best reliability the procedure was performed three times. 
 
3. Results and Discussion 
Decreased levels of GSH in normal embryonic fibroblasts, malignant cells and mixed cultures 
were noted in all cases of cultivation in the presence of the chemotherapeutic drug alone (Fig. 
1). These levels were partially restored in the presence of Plant extract in the three groups of 
cell cultures, both in the presence and absence of Doxorubicin. 
 

a b c 
Fig. 1. Influence of Doxorubicin and total Plant extract on the intracellular GSH levels 
[mM/ml cell suspension], in normal 3T3 mouse embryonic fibroblasts (a); mouse myeloma 
cells, and mixed cultures (c) 
 

Cultures of normal 
3T3 

mouse embryonic
cells

00,0020,0040,0060,0080,01

Treated by
Aronia-

extract alone

Treated by 
DOX alone 

Treated by both
substances 

tested 

Untreated 
controls 

[mM/ml cell suspension]

Cultures of malignant
mouse myeloma 

cells

00,020,040,060,080,1

Treated by
Aronia-

extract alone

Treated by 
DOX alone 

Treated by both
substances 

tested 

Untreated 
controls 

[mM/ml cell suspension]

Mixed cultures of
normal 3T3 

fibroblasts and 
mouse myeloma 

cells
0

0,02
0,04
0,06

Treated by
Aronia-

extract alone

Treated by 
DOX alone 

Treated by both
substances 

tested 

Untreated 
controls 

[mM/ml cell suspension]

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 671 Sofia, Bulgaria



 

 

The results obtained were in agreement with literature data about the protective action of the 
Plant extract against Doxorubicin-induced side effects (Denev et al, 2012; Kujawska et al, 
2011; Sonneveld et al, 1981). Similar effects have been observed in investigation of other 
plant extracts or their components (Attia et al, 2010; Kähkönen et al, 1999; Syng-ai et al, 
2004; Zdunczyk et al, 2002). Restoration in GSH-levels in the presence of plant extract was 
observed in all cases, both in the presence and absence of the chemotherapeutic drug. 
Analogical protective influence by natural plant antioxidants has also been established on the 
toxicity, induced by other chemical drugs, both in vitro and in vivo (Emmert et al, 2010; Han 
et al, 2008; Han et al, 2012). On the other hand, similar effects have been observed in 
investigation of other plant extracts or their components in in vitro- and in vivo-conditions 
(Al-Abt et al, 2011; Attia et al, 2010; Kähkönen et al, 1999; Syng-ai et al, 2004; Zdunczyk et 
al, 2002).   
   According to the results obtained, tendency for higher titers of ganglioside GM1 compared 
with the titers of anti-GM1 antibodies in the samples of lysates of all types of cell cultures 
was observed (Fig. 2). The noted tendency was opposite of the established in the titers of 
ganglioside GM3, which in most of the cases were lower compared with these of anti-GM3 
antibodies in the samples of extracts from the same types of in vitro-cell cultures according 
our previous studies (Kolyovska et al., 2018). In this way, our current and previous results 
were in confirmation of the literature data about mechanisms of the anti-malignant functions 
of ganglioside GM1 as activation of apoptosis of the injured cells on its influence (Zhang et 
al., 2006), which differ of the anti-neoplastic actions of ganglioside GM3, expressed in 
enhanced activity of tumor-suppressor genes and/or of their products (Hashiramoto et al., 
2006). 
 

a 

b 
Fig. 2. Titers of ganglioside GM1 (a) and anti-GM1 antibodies (b) in extracts from 
experimental in vitro-incubated cultures of normal mouse fibroblasts from embryonic cell line 
3T3; mouse malignant myeloma cells, and mixed cultures of both cellular types, OD – optical 
density. 
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The presented results also confirmed the proved ability for production of membrane receptor 
glycoproteins and immunoglobulins/antibodies by non-myeloid and non-lymphoid cellular 
types in appropriate conditions (Nematpour et al., 2018; Yan and Chen, 2012), including for 
expression of immunoglobulin genes in non-lymphoid neo-plastic cells (Chen et al., 2009). As 
a central molecule in a complex multifaceted detoxification system has been characterized 
GSH. In this aspect, changes in the levels of enzymes (GST, SOD, CAT and beta-
galactosidase), participating in the metabolism of GSH by cascade molecular mechanisms in 
varying in vitro- and in vivo-conditions, should be performed. 
 
5. Conclusions 
Because of the high content of anti-oxidant substances, many plant extracts and natural foods 
have been proved as useful in the prevention of side effects of chemotherapeutic drugs. As 
one of the main mechanisms of this action is proved their action against the chemically-
induces oxidative stress, by cascade pathways, with participation of the internal anti-oxidant 
molecule GSH, but also enzymes, participating in its metabolism, as GST, SOD, CAT and 
beta-galactosidase. Further studies on the influence of extracts from different plants and other 
natural sources on the levels of GSH, as well as on the other proteins and peptides from the 
cascade mechanisms, in which this tri-peptide participates should be performed. Additionally, 
the current results confirmed our previous data and literature findings about a possibility for 
production of specific antibodies/immunoglobulins from non-lymphoid types of cells in 
appropriate conditions. 
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ABSTRACT 
It is common knowledge that climate change will affect the agricultural sector as well as 
many other sectors. Therefore, it is vital importance to know how agriculture will be affected 
by climate change. It is necessary to know the impact of climate change on wheat yield, 
which is one of the most important elements of agricultural production as grown in Turkey 
and particularly in the Thrace Region, which is known for the fertile agricultural lands. 
Because being able to determine the impact of climate change on agriculture and even yield is 
of great importance for states in terms of agriculture and food sector in order to be prepared 
for the advers affect of climate change, to take precautions and to develop strategies. The aim 
of this study is to make a yield estimation in line with possible climate change scenarios in the 
Thrace Region. In order to achieve this aim, firstly, the yield value obtained from a wheat 
plantation in Malkara District of Tekirdağ Province in the period of 2020-2021 was calibrated 
by comparing the yield value obtained with the LINTUL model. The estimated wheat yield 
values were obtained using the LINTUL Model applying 27 different temperature-
precipitation, temperature-solar radiation scenario combinations, i.e., by increasing the long 
term average minimum and maximum temperature values by 1, 2 and 3°C, increasing and 
decreasing the average precipitation values by 10%, 20% and 30%, and increasing the solar 
radiation values by 10%, 20% and 30%. As a result, the lowest wheat yield was forecasted 
when long term average minimum temperature and maximum temperature values were 
increased by 1°C and similarly, when the precipitation amount was reduced by 30%. The 
highest wheat yield was estimated when the long term average minimum temperature and 
maximum temperature values were increased by 3°C and the solar radiation value was 
increased by 30% at the same time. 
 
Keywords: Yield estimation, LINTUL, Wheat 
 
 
 
ÖZET 
İklim değişikliğinin birçok sektör ile birlikte tarım sektörünü de etkileyeceği bilinen bir 
gerçektir. Dolayısıyla tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin bilinmesi çok 
önemlidir. İklim değişikliğinin ülkemizde ve özellikle verimli topraklara sahip Trakya 
Bölgesi’nde yetiştirilen ve tarımsal üretimin en önemli öğelerinden biri olan buğday verimine 
etkisinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü iklim değişikliğinin tarıma ve hatta verime etkisini 
belirleyebilmek devletler için tarım ve gıda sektörü açısından iklim değişikliğine karşı 
hazırlıklı olabilmek, önlemler alabilmek ve stratejiler geliştirebilmek için büyük önem arz 
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etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Trakya Bölgesi’nde olası iklim değişikliği senaryoları 
doğrultusunda verim tahmini yapabilmektir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle 2020-2021 
döneminde Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde buğday ekili bir tarladan elde edilen verim değeri, 
LINTUL model ile elde edilen verim değeri ile karşılaştırılarak kalibre edilmiştir. Daha sonra 
ise LINTUL Model ile uzun yıllar ortalama minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini 1, 2 
ve 3°C artırarak, yağış değerlerini %10, %20 ve %30 artırarak ve azaltarak, ayrıca uzun yıllar 
ortalama minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini 1, 2 ve 3°C artırarak ve güneş 
radyasyonu değerlerini %10, %20 ve %30 artırarak oluşturulan 27 farklı sıcaklık yağış ve 
sıcaklık güneş radyasyonu senaryo kombinasyonlarının birlikte uygulanması ile verim 
tahmini yapmak ve olası iklim değişikliğinin buğday verimine etkisini belirlemektir. Sonuç 
olarak en düşük buğday verim tahmini uzun yıllar ortalama minimum sıcaklık ve maksimum 
sıcaklık değerlerinin 1°C artırılması ve aynı zamanda yağış miktarının %30 azaltılması 
durumunda elde edilmiştir. En yüksek buğday verim tahmini ise uzun yıllar ortalama 
minimum sıcaklık ve maksimum sıcaklık değerlerinin 3°C artırılması ve aynı zamanda güneş 
radyasyonu değerinin %30 arttırılması durumunda elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Verim tahmini, LINTUL, Buğday 
 
1. INTRODUCTION 

 
Climate change is a major threat for Turkey and for the entire world. Determining the impacts 
of climate change, taking measures against climate change has become the ultimate 
aspiration. It is predicted that the distribution and amount and of precipitation along with 
temperature values will substantially fluctuate incidental to climate change. It is estimated 
that multiple sectors will be affected by this change. Therefore, studies should be carried out 
at local, regional, national or international level in order to mitigate and prevent the impacts 
of climate change on sectors. In each region, the sectors have to acknowledge the precautions 
to be taken within the scope of their field of study and do the needful (Konukcu et al. 2020). 

According to the wheat bulletin published by the Ministry of Agriculture and Forestry of the 
Republic of Turkey in May 2022, global wheat production in the world in the 2021/22 
production season is forecasted to be 781 million tons with an increase of 1% compared to the 
previous year, and the consumption is foreseen 778 million tons with an increase of 1% 
compared to the previous year. According to the same report, wheat cultivation area in Turkey 
in 2021 is 67.4 million decares and total production is 17.7 million tons. 14.5 million tons of 
bread wheat was produced on 55.4 million decares of cultivation areas, and 3.2 million tons of 
durum wheat was produced on 12 million decares. The increase in agricultural commodity 
prices as a result of the ongoing conflicts between Russia and Ukraine, which are among the 
world's largest grain exporters, has increased concerns about potential food security risks, 
especially in import-dependent countries in Near East Asia and Africa (Anonymous 2022a). 
Thrace Region is one of the most significant regions that contribute to wheat production in 
Turkey. Therefore, when unpredictable situations arise incidental to climate change, being 
able to accurately predict the wheat yield, which is of vital importance within the scope of the 
agriculture and food sector, will be guiding and instructive for states to determine the 
measures that can be taken in terms of agriculture and food sector. 

Models including plant, climate and soil components are used to determine the impact of 
climate change on crops yield. One of these models is the LINTUL model. The LINTUL 
Model used in this study has been applied to different plants by many users in Turkey and 
around the world. (Kooman ve ark. 1995, Van Haren ve ark. 1998, Haverkort ve ark. 2004, 
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Wiertsema 2015, Haverkort ve ark. 2015, Machakaire ve ark. 2016, Volta ve ark. 2016, Euzi 
ve ark. 2018, Yagiz ve ark. 2020). 

The aim of this study is to make a yield estimation in line with possible climate change 
scenarios in the Thrace Region. In order to achieve this aim, firstly, the yield value obtained 
from a wheat plantation in Malkara District of Tekirdağ Province in the period of 2020-2021 
was calibrated by comparing the yield value obtained with the LINTUL model. Then, with the 
LINTUL Model, by increasing the long term average minimum and maximum temperature 
values by 1, 2 and 3°C, increasing and decreasing the precipitation values by 10%, 20% and 
30%, and increasing the solar radiation values by 10%, 20% and 30%, the aim of the study is 
to estimate the yield by applying 27 different temperature-precipitation, temperature-solar 
radiation scenario combinations and to determine the impact of possible climate change on 
wheat yield. 

2. MATERIALS 
 
Research Area 
 
The research area is a farmer’s field with a land register area of 20410.52 m2, located in the 
Camiatik District of Malkara Town of Tekirdağ Province in Thrace Region, on block 393, 
parcel 19. The location of the research area is shown in Figure. 

Figure 1. Research Area 
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Climate of the Research Area 
 
The long term climate data of the research area are shown in Table 1. According to the long 
term meteorological data of the research area (1940-2021), the annual average temperature 
value is 14.1 ºC. In terms of monthly temperature averages, the coldest month is January with 
4.8 ºC, and the hottest month is August with 23.8 ºC. The average highest temperature is 17.9 
oC and the average lowest temperature is 10.4oC. The total annual precipitation is 583.5 mm. 
 
Table 1. Long-term averages of climate values of the research area (1940–2021) (Anonymous 
2022b) 

Months 
Average 

Temperature 
(°C) 

Average 
Highest 

Temperature 
(°C) 

Average 
Lowest 

Temperature 
(°C) 

Average 
Radiation 

Time 
(hour) 

Average 
Rainy 
Days 

Number 

Average 
Monthly 

Total 
Rainfall 
Amount 

(mm) 
January 4.8 8.1 2.0 2.7 10.76 69.5 
February 5.5 9.0 2.5 3.3 10.35 54.6 
March 7.3 11.1 4.1 4.2 11.65 53.9 
April 11.7 15.7 8.1 5.8 8.24 41.1 
May 16.7 20.6 12.7 7.3 8.41 37.6 
June 21.1 25.3 16.7 8.6 7.82 38.7 
July 23.7 28.0 19.0 9.4 3.24 24.2 

August 23.8 28.2 19.4 8.5 1.59 15.4 
September 20.2 24.5 16.1 6.8 5.35 33.4 

October 15.6 19.5 12.1 4.6 9.41 61.4 
November 11.3 14.8 8.1 3.2 8.88 73.2 
December 7.2 10.4 4.3 2.5 11.12 80.5 

Annual 14.1 17.9 10.4 5.6 96.80 583.5 
 

Soil Properties of the Research Area 

Soil texture, organic matter, pH, salt and lime contents were determined in Agricultural 
Analysis Laboratory of Tekirdağ Commodity Exchange, and the results are presented in Table 
2. 

Table 2. Some important soil physical and chemical properties of the research area 
Soil Properties Depth (0-30cm) 

Organic matter (%) 2.07 
pH 7.59 
Salt (%) 0.05 
Lime (%) 3.11 
Textural class Clay loam 

Texture 
Clay (%) 34.464 
Silt (%) 43.784 
Sand (%) 21.752 
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Features of Wheat Plant 
 
In the research area, the wheat was planted on 05.11.2020 and harvested on 01.07.2021. Seed 
sowing was done with seeder. The cultivated wheat variety is Enola, a bread wheat variety. 
 
 
Yield Prediction Model: LINTUL 
 
The model used in this study to predict wheat yield is the LINTUL Model, which is a simple 
plant growth model developed by Wageningen University. Model inputs are meteorological 
data (minimum and maximum temperature (oC), precipitation (mm), solar radiation (Mj/m2)), 
evapotranspiration (ETP), planting month-day, harvest month-day, planting depth (mm), 
rooting depth (cm), soil texture (% clay and silt), soil dry matter product (%), irrigation (%), 
harvest index (%), sprout growth rate (mm/degree day), degree days emergence-100 % crop 
cover, LUE (all radiation) (g/MJ light intercepted), minimum temperature photosynthesis 
(oC), minimum temperature optimal photosynthesis (oC), maximum temperature 
photosynthesis (oC), maximum temperature optimal photosynthesis (oC) values. Model 
outputs are growing period (days), days between planting and emergence, days between 
emergence and 100% ground cover, days between 100% ground cover and harvest, dry matter 
grain yield (ton DM/ha), fresh product yield (tonne/ ha), water limited DM grain yield (ton 
DM/ha), water limited fresh product yield (tonne/ha), soil field capacity (mm water/m soil), 
irrigation point (mm water/m soil), precipitation between planting and harvest, ETP between 
planting and harvest, accumulated precipitation deficit (mm) new, soil water reserve (mm), 
irrigation need (mm), with water balance. 
 
3. METHODS 

 
In order to predict wheat yield at 27 temperature-precipitation, temperature-solar radiation 
scenario combinations with the LINTUL model. First, the model calibrated. To do this, the 
wheat yield value obtained from the farmer’s field in the Malkara District of Tekirdağ 
Province in the 2020-2021 period was compared with the forcasted wheat yield by the 
LINTUL model. Measured and simulated values were evaluated with RMSE (Root Mean 
Square Error), MAE (Mean Absolute Error) and MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 
statistical tests (Equation 1, Equation 2, Equation 3). In Equations 1, 2 and 3, Oi is the 
observed value, Pi is the prediction value, and n is the number of measurements. 

 

RMSE= ∑ ( )              (1) 
 
MAE= ∑ | |             (2) 
 
MAPE= 100 ∗ ∗ ∑            (3) 
 

While creating combinations of climate parameters, anticipated climate projections for 
Tekirdağ Province which are namely "Capacity Building Project for Tackling with and 
Adapting to Climate Change in the Thrace Region" and "İklimSu (ClimateWater) Project" 
were utilized (SYGM 2016, Anonymous 2019). These projections include HadGEM2-ES, 
MPI-ESM-MR, CNRM-CM5.1 models RCP4.5 and RCP8.5 scenarios (Hanedar et al. 2019). 
Yield estimation was made using the LINTUL Model without changing the sowing and 
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harvest dates, by increasing the average minimum and maximum temperature values by 1, 2 
and 3°C for consecutive years, increasing and decreasing the precipitation values by 10%, 
20% and 30%, and increasing the solar radiation values by 10%, 20% and 30%, therefore, 
accompanied by applying 27 different temperature-precipitation temperature-solar radiation 
scenario combinations. Tmin is the minimum temperature, Tmax expresses the maximum 
temperature, R expresses solar radiation, P expresses precipitation. For instance, in a 
combination expressed as Tmin+1, Tmax+1, P+10%, the minimum and maximum 
temperature was increased by 1oC and the precipitation was increased by 10%. The amount of 
change in yield values was calculated accordingly. 

 
4. CONCLUSION AND DISCUSSION  

Evaluation of the Model 

The wheat yield value for the period of 2020-2021 obtained from the farmer's field in the 
research area was 645 kg/da. The simulated value using the LINTUL Model was found to be 
660kg/da. When statistical evaluations were made for the measured and simulated values, 
RMSE (15), MAE (15) and MAPE (2.3%) values were obtained. The measured and simulated 
values are very close to each other and no statistical difference was found. 

Climate Parameters Combination Results 

The amounts deviations in the yield from the average under 27 different temperature 
precipitation and temperature solar radiation scenario combinations are shown in Figure 2. 
According to these results, the highest yield value was found in the combination of Tmin+3, 
Tmax+3, R+30%, and the lowest yield value was obtained in the combination of Tmin+1, 
Tmax+1, P-30% (Figure 2). In particular, changes in temperature, precipitation and radiation 
are the most important variables affecting the phenological stages of the plant (Mearns et al. 
1992, Çaldağ 2009, Deveci 2015, Konukcu et al. 2020). In the sensitivity analysis of Deveci 
and Konukcu in 2022 with the LINTUL Model, the most sensitive parameter of the model 
was solar radiation and the highest efficiency value was obtained when the solar radiation was 
increased by 30%. Therefore, it was modeled that wheat yield reached the maximum value as 
a result of the highest increase in radiation (30%) accompanying the highest temperature 
increase (3oC). In terms of the lowest yield combination, Deveci observed that precipitation 
was more effective than temperature on wheat yield in AquaCrop Model in 2015. Therefore, 
it was considered normal to observe the lowest yield value in this combination, since both the 
temperature increase remained at the lowest level (1oC) and the precipitation decreased the 
most (30%). 
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Figure 2. The Deviation in the wheat yield against scenario combinations. 
When the first 9 combinations were evaluated on their own merits according to Figure 2 and 
Table 3, provided that the minimum temperature and maximum temperature were increased 
by 1oC and the precipitation was increased by 10%, 20% and 30%, respectively, the yield 
increased by 14%, 17%, 26%, as minimum temperature and maximum temperature was 
increased by 2oC and the precipitation is increased by 10%, 20% and 30%, respectively, the 
yield increased by 23%, 29%, 33%, as the minimum temperature and the maximum 
temperature is increased by 3oC and the precipitation is increased by 10%, 20% and 30%, 
respectively, the yield increased by 29%, 35%, 42%. This phenomenon was evaluated as a 
probable situation. The increase of the yield was deemed as normal provided that the 
temperature increased and the precipitation occured in compliance with the needs of the plant. 
 
Table 3. The Deviation in the wheat yield against scenario combinations  
 

Combinations 
Deviati

on  
(%) 

Combinations 
Deviati

on  
(%) 

Combinations 
Deviati

on  
(%) 

Tmin+1, Tmax+1, 
P+%10 14 Tmin+1, Tmax+1, 

P-%10 5 Tmin+1, Tmax+1, 
R+%10 21 

Tmin+1, Tmax+1, 
P+%20 17 Tmin+1, Tmax+1, 

P-%20 -2 Tmin+1, Tmax+1, 
R+%20 33 

Tmin+1, Tmax+1, 
P+%30 26 Tmin+1, Tmax+1, 

P-%30 -9 Tmin+1, Tmax+1, 
R+%30 42 

Tmin+2, Tmax+2, 
P+%10 23 Tmin+2, Tmax+2, 

P-%10 11 Tmin+2, Tmax+2, 
R+%10 26 

Tmin+2, Tmax+2, 
P+%20 29 Tmin+2, Tmax+2, 

P-%20 6 Tmin+2, Tmax+2, 
R+%20 44 

Tmin+2, Tmax+2, 
P+%30 33 Tmin+2, Tmax+2, 

P-%30 2 Tmin+2, Tmax+2, 
R+%30 52 

Tmin+3, Tmax+3, 
P+%10 29 Tmin+3, Tmax+3, 

P-%10 20 Tmin+3, Tmax+3, 
R+%10 38 

Tmin+3, Tmax+3, 35 Tmin+3, Tmax+3, 17 Tmin+3, Tmax+3, 47 
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P+%20 P-%20 R+%20 
Tmin+3, Tmax+3, 

P+%30 42 Tmin+3, Tmax+3, 
P-%30 9 Tmin+3, Tmax+3, 

R+%30 64 

 
As for the second 9 combinations, that is, when the minimum temperature, maximum 
temperature was increased by 1oC and the precipitation was decreased by 10%, 20% and 30%, 
respectively, the yield deviations varied by 5%, -2%, -9%, when the minimum temperature, 
maximum temperature is increased by 2oC and the precipitation is decreased by 10%, 20%. 
and 30%, respectively, the deviations varied by 11%, 6%, 2%, when the minimum 
temperature, maximum temperature is increased by 3oC and the precipitation is decreased by 
10%, 20% and 30%, respectively, the yield deviations varied by 20%, 17%, and 9% (Table 3). 
According to all three combinations, although the yield increased at the first stage due to 1oC, 
2oC and 3oC of temperature increases and 10% of precipitation decrease, the temperature 
increase did not have a significant effect at 20% and 30% of precipitation decreases, and the 
yield tended to decrease on a regular basis. In addition, when the first three combinations, 
namely under the circumstances of 1oC temperature increase and 10%, 20% and 30% 
decrease in precipitation, were evaluated on their own merits, yield decreases occurred 
compared to the 2020-2021 period in case of 20% and 30% decrease in precipitation. On the 
other hand, in case the minimum and maximum temperatures increase by 1oC, 2oC and 3oC 
and the precipitation decreases by 10%, 20% and 30%, all three combinations tended to 
decrease in yield, but when the 9 combinations were evaluated in groups of 3, although the 
precipitation decreases due to temperature increases, the highest yield values were observed in 
combinations of 3oC temperature increases and precipitation decreases, while the lowest yield 
values appeared in combinations of 1oC temperature increases and precipitation decreases. 
Although precipitation seems to be a more effective parameter than temperatures acccording 
to the study of Deveci in 2015 and Deveci and Konukcu in 2022, when the minimum and 
maximum temperatures are increased simultaneously for these combinations in the LINTUL 
Model, in case the precipitation parameter decreases, the yield tends to increase provided that 
the temperature increases correspond to 2 and 3 °C. 
 
When the last 9 combinations were evaluated according to Figure 2 and Table 3, and as the 
minimum temperature and maximum temperature are increased by 1oC and the radiation is 
increased by 10%, 20% and 30%, the yield deviations were 21%, 33%, 42%, and as the 
minimum temperature, maximum temperature is increased by 2oC, respectively when the 
radiation is increased by 10%, 20% and 30%, the efficiency is 26%, 44%, 52%, respectively, 
when the minimum temperature, maximum temperature is increased by 3oC and the radiation 
is increased by 10%, 20% and 30%, the yield deviations were 38%, 47%, and 64%, 
respectively. The wheat yield increased as the temperature increased and the solar radiation 
increased. In their study in 2022, Deveci and Konukcu obtained the highest efficiency value 
provided that the solar radiation was increased by 30%. These referred two studies veryfies to 
each other. 
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5. CONCLUSION 

In line with possible climate change scenarios in the Thrace Region, wheat yield estimations 
were analyzed under 27 different combinations of temperature-precipitation and temperature-
solar radiation scenarios using the LINTUL Model. 

According to the results of the analysis made with the LINTUL Model, the highest wheat 
yield value was in the combination of Tmin+3, Tmax+3, R+30%; the lowest wheat yield 
value was seen in the combination of Tmin+1, Tmax+1, P-30%. As expected, regular yield 
increases occurred in cases where the minimum and maximum temperatures were increased 
by 1oC, 2oC and 3oC, and precipitation and radiation were increased by 10%, 20% and 30%. 
Combinations of temperature and radiation increase led to greater yield increases than that of 
combinations of temperature and precipitation. In cases where the minimum and maximum 
temperatures were increased by 1oC, 2oC and 3oC and the precipitation was decreased by 
10%, 20% and 30%, yield decreases occur in itself. 

With this study, which was carried out with possible climate change scenarios, the effect of 
climate change on agricultural production was tried to be determined. For wheat production, 
which is of critical importance in the Thrace Region, local administrators and prospective 
decision makers need to take the necessary precautions and make plans to reduce the 
sensitivity to climate change. 
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Abstract. Skin disease is the most common disease in the world, especially in a tropical country 
with high humidity like Indonesia. One common treatment to handle this infection is the application 
of antibiotic products. This treatment will trigger the antibiotic-resistant. Therefore, the study is 
important to conduct studies to obtain new antibiotic compounds that can fight multidrug-resistant 
pathogens.  The results of previous studies showed that crude extracts from Ellisella sp. have weak 
antimicrobial activity. However, reports on the potential of gorgonian-associated bacteria as 
antimicrobial agents for skin diseases are still under-explored. This study aims to isolate gorgonian 
Ellisella sp.-associated bacteria with antibacterial activity against Cutibacterium acnes, 
Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. All active isolates were identified 
polyphasically and detected genes encoding for the enzyme polyketide synthase (PKS) and non-
ribosomal peptide synthesis (NRPS) through a molecular approach. The agar plug method was used 
to investigate the antimicrobial activity. Among 46 gorgonian Ellisella sp. associated bacterial 
isolates, isolate BU.19.1, BU.19.2, GL.17.1, and GL.17.8 showed antimicrobial activity against 
Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. Identification 
through a polyphasic approach obtained BU.19.1, BU.19.2, GL.17.1, and GL.17.8 has been 
identified as Nacordiopsis salina, Nacordiopsis salina, Bacillus paramycoides, dan Kocuria 
palustris, respectively. All bacterial isolates were detected to have genes PKS II and NRPS 
enzymes. 
 
Keywords: antimicrobial, bacterial, gorgonian. polyketide, peptide 
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1. Introduction 
Skin disease ranks fourth as a contributor globally [1]. It is estimated that around 30-70% of the 
human population around the world is at risk of being infected with skin diseases, with the highest 
risk being in densely populated areas [2]. Skin diseases can be caused by the infection of 
opportunistic pathogens on the skin, such as Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, and 
Staphylococcus epidermidis [3–5]. Various kinds of commercial antibiotics are commonly used in 
the treatment of skin diseases such as penicillin, amoxicillin, cephalexin, dicloxacillin, doxycydine, 
vancomycin, tetracycline, fluconazole [6–9]. However, continuous use of antibiotics and not paying 
attention to the dose causes multidrug-resistant (MDR) skin pathogens [10]. Pathogens resistant to 
more than three classes of antibiotics are categorized as MDR [10]. MDR pathogen causes the 
treatment of skin diseases with antibiotics to be ineffective. Prestinaci et al. (2015), reported that 
the increase in cases of MDR-type pathogens resulted in the deaths of up to 23,000 people annually 
[11]. Therefore, the study is important to conduct studies to obtain new antibiotic compounds that 
can fight multidrug-resistant pathogens. 

Indonesia’s marine resources are a source of new antimicrobial compounds with potential 
prospects [12]. More than 100 bioactive compounds have been isolated from Indonesian marine 
organisms [13]. New compounds were mostly isolated from marine invertebrates, such as sponges. 
A new compound has been reported successfully isolated from Haliclona sp. Sulawesi are 
halioxepine and meroditerpene [14]. Besides sponges, One of the potential sources of new 
antimicrobial compounds to study and still under exploration is the gorgonian. Gorgonians are 
sessile colonial animals from the phylum Cnidaria that can produce secondary metabolites as a 
defense mechanism and nutrition for the surrounding environment [15, 16]. Previous studies 
reported that crude extracts from Ellisella sp. have triterpenoid and quinone [17]. Previous studies 
have reported that crude extracts from Ellisella sp. contain briaranes, these compounds have 
antibacterial activity against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus [18]. However, 
of the total new compounds that have been isolated, only 15.8% have been isolated from cnidarian 
[12]. Isolate bioactive compounds continuously from gorgonians would require large amounts. 
Therefore, gorgonian-association bacteria are another way to obtain bioactive compounds. The 
study Keller-Costa et al. (2017), states that bacteria associated with the host are able to produce 
compounds similar to their hosts with same activities [19]. However, research on the gorgonian 
association bacteria Ellisella sp. never been reported. Therefore, this study aims to obtain gorgonian 
association bacteria Ellisella sp. from Karimunjawa, Central Java, Indonesia has the potential as an 
antimicrobial against Cutibacterium acnes, Staphylococus aureus, and Staphylococus epidermidis, 
and detects genes encoding PKS and NRPS through a molecular approach. 

 
2. Material and methods 
2.1. Gorgonian sample collection 
Ellisella sp. samples were collected from Pulau Burung (S 05°53'27.9"; E 110°20'46.2"), Gelean 
Island (S 05°52'56.0"; E 110°21'29.5"), Seruni Island (S 05°51'13.3"; E 110°34'36.8"), Sambangan 
Island (S 05°50'27.8"; E 110°34'54.8"), Karimunjawa, Central Java, Indonesia. A sampling of the  
Ellisella sp. was done by scuba diving. Gorgonian Ellisella sp. samples were collected in a ziplock 
and stored in a cool box [20]. All collected specimens were documented and identified based on 
their morphological appearance [16, 21]. 
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Figure 1. Sampling site in  Burung,   Gelean,  Seruni, Sambangan islands of Karimunjawa, 
Indonesia 
 
2.2. Isolation and purification 
Gorgonian-associated bacterial isolation was carried out using the serial dilution method. The 
gorgonian samples were crushed until smooth with a mortar. Gorgonian samples were diluted in 
sterile seawater at a concentration of 10-1, 10-2, and 10-3. Dilution concentration 10-3 was plated on 
Zobell Marine Agar media and incubated at 37°C. Gorgonian-associated bacterial colonies were 
purified by the streak method in Zobell Marine Agar media [22, 23]. 
2.3. Screening of antibacterial activity 
The method used in antibacterial activity screening is the agar plug method against Cutibacterium 
acnes, Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. Plug agar from gorgonian-
associated bacterial culture was inoculated on Mueller Hinton Agar (MHA) medium, which had 
been inoculated with pathogenic bacteria with a standard 0.5 McFarland. The medium was 
incubated for 2x24 hours. Antibacterial activity was indicated by the clear zone formed around the 
agar plug. Bacterial isolate with antibacterial activity will be continued in further stages [20, 24].  
 
2.4. Morphology characterization 
Morphological characterization of gorgonian association bacteria that has antibacterial activity was 
carried out macroscopically and microscopically. Macroscopic characterization was performed by 
observing the color, shape, margin, elevation, size, aerial hyphae color, substrate hyphae color, and 
bacterial colony pigmentation on Zobell Marine Agar media [25]. Microscopic morphological 
characterization was performed by observing the gram stain and the shape of the bacterial colony 
cells under a microscope at 1000x magnification. The gram stain was carried out with the MERCK 
gram staining kit protocol [26].  
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2.5. Biochemistry test 
The biochemical tests include catalase test, cellulase, amylase test, lipase test, sugar reduction test, 
sugar fermentation test, gas production, motility test, H2S test, and citrate test. A Catalase test was 
carried out by dripping 3% H2O2 on each bacterial isolate [27]. Cellulase, amylase,  and lipase 
assays according to Gupta et al. (2004) with several modifications, each bacterial isolate was 
inoculated on an agar medium containing 1% Carboxy Methyl Cellulose (CMC) or 0.2% starch, or 
1% tween 80 and incubated for six days. Finished the incubation period, the cellulase and amylase 
medium were poured into the iodine solution [28] Sugar reduction assays according to Giri and 
Kindo (2015) with several modifications. Each bacterial isolate was inoculated on a broth medium 
containing 1% fructose or mannitol or trehalose as a source of sugar [29]. Biochemical tests of 
sugar fermentation, gas production, motility, H2S, and citrate were carried out by inoculating 
bacterial isolate into a tube Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Sulfide Indole Motility (SIM), and 
Simmon Citrate Agar (SCA). 
 
2.6. Salinity experiment 
The salinity test aims to determine of bacterial isolates were classified as marine obligate bacteria 
or marine facultative bacteria using the streak method. A salinity test was performed by inoculating 
bacterial isolate into Nutrient Agar medium had a salinity of 0 ppm and 35 ppm. The results are 
discovered by observing the growth of bacteria on agar media [30].  
 
2.7. Molecular identification 
Molecular identification of bacterial isolate was conducted using sequencing of the 16S rRNA 
gene. The first step was DNA extraction was carried out according to the Zymo Quick-DNA 
Miniprep Kit DNA extraction protocol. Amplification of DNA fragments from isolated bacteria 
was carried out using the Polymerase Chain Reaction (PCR). PCR tube consisting of 1μl DNA 
template, 12.5μl GoTaq®RedMaster Mix Promega, 9.5 μl ddH2O, 1 μl primer 27F 
(5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3) and 1492R (5'GGTTACCTTGTTACGACTT-3'). The 
amplification temperature setting was initial denaturation at 95°C for 3 minutes, denaturation at 
95°C for 1 minute, annealing at 55°C for 1 minute, and elongation at 72° C for 7 minutes for 34 
cycles. The PCR results were gel electrophoresed with a voltage of 100V for 30 minutes and 
visualized to observe DNA bands. In addition, the PCR results were sent to PT. Genetics, Jakarta, 
Indonesia for the determination of nitrogen base composition 16S rRNA. Identification of bacterial 
isolate based on sequence homology in NCBI BLAST. The phylogenetic tree analysis was 
constructed using MEGA X software with 1000x bootstrap [21, 22, 32].  
 
2.8. Detection of biosynthetic gene cluster 
Detection of Biosynthetic Gene Clusters (BGC) aims to detect genes encoding for a Polyketide 
synthase (PKS) and non-ribosomal peptide synthesis (NRPS). Detection of BGC was performed by 
using Polymerase Chain Reaction (PCR) with the same composition as the previous step and 
specific primers. In this study, the gene encoding PKS I was detected using primers KSα-F (5′-
TSGCS TGCTTGGAYGCSATC-3′) and KSα-R (5′-TGGAANC CGCCGAABCCGCT-3′) at 
700bp-800bp [24]. The gene encoding PKS II was detected using primers IIPF6 (50-TSG CST 
GCT TCG AYG CSA TC-30) and IIPR6 (50-TGG AAN CCG CCG AAB CCG CT-30) at 600bp-
700bp [33], [34]. Meanwhile, the gene encoding NRPS was detected using primers A2gamForward 
(50-AAG GCN GGC GSB GCS TAY STG CC-3') and A3gamReverse (50-TTG GGB IKB CCG 
GTS GIN CCS GAG GTG-3') at 200bp-300bp [32], [35]. The PCR results were gel electrophoresis 
and visualized to observe DNA bands  
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2.9. Metabolite extraction 
Extraction of metabolites secondary according to Sibero et al. (2018) and Wijaya et al. (2022) with 
several modifications, each bacterial isolated was cultivated on some Zobell Marine Agar medium 
and incubating for 7-14 days. Bacterial isolate cultures were extracted using the maceration method 
with ethyl acetate at a ratio of 2:1 (solvent: media). The filtrate was concentrated using a rotary 
evaporator at a temperature of 40°C. The crude extract was weighed and stored in the freezer [24, 
34]. 

2.10. Antibacterial assay of crude extracts 
Antibacterial activity crude extract of the bacterial isolate was performed by using the Kirby-Bauer 
Disc Diffusion method. The crude extract was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) to a 
concentration of 1 mg/ml. Extract dilution of 10 μl was injected into sterile disc paper. Paper disks 
containing the extract were inoculated on Mueller Hinton Agar (MHA) medium which had been 
inoculated with the pathogen Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, and Staphylococcus 
epidermidis. The medium test was incubated for 2x24 hours and the clear zone around the paper 
disk indicated the presence of antibacterial activity [36], [37] 

3. Result and discussion 
A Total of 6 gorgonian Ellisella sp. were collected at four sampling sites from Burung Island, 
Gelean Island, Sambangan Island, and Seruni Island. Each gorgonian sample collected showed the 
appearance of polyps and tentacles with orange, red, to brown colony colors and bushes branching 
patterns. Based on the morphological appearance, polyps, colony color, and branching pattern, 
gorgonian samples were classified as Ellisella sp [16], [21]. The abundance of gorgonian Ellisella 
sp. on sampling location is influenced by various factors, such as temperature and salinity of the 
environment. In This study, the sampling location has a temperature (29-31°C) and salinity (33-
35‰) as a habitat for gorgonian Ellisella sp. [38][39]. Another factor that affects the abundance of 
gorgonians is the availability of food at the sampling location [40]. The results of previous studies 
showed that abundance of plankton in Karimunjawa waters[41].   

 
Figure 2. Gorgonian Ellisella sp. from Burung Island (A), Gelean Island (B, C, D), Seruni Island 
(E), and Sambangan Island (F) 

In This study, a total of 46 bacterial isolates were isolated from gorgonian BU.19 (8 isolates), 
GL.1 (1 isolate), GL. 9 (4 isolates), GL.17(14 isolates), SE.2 (14 isolates), SA.16 (5 isolates). The 
composition of the Zobell Marine Agar medium consists of peptone, yeast extract, NaCl, and 

A B C 

D E F 
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stimulated minerals according to marine environmental conditions so that marine bacteria 
associated with gorgonians grow on the Zobell Marine Agar medium [44].  

 
Table 1. Antibacterial activity of Gorgonian-associated bacteria 
Sampling 
Locations 

Total 
Isolate 

Active 
Isolate Medium Code 

Isolate C. acnes S.aureus S.epidermidis 

Burung 
Island 

8 2(25%) Zobell 
Marine 
Agar 

BU.19.1 + + + 
  BU.19.2 + + + 
  BU.19.3 - - - 
  BU.19.4 - - - 
  BU.19.5 - - - 
  BU.19.6 - - - 
  BU.19.7 - - - 
  BU.19.8 - - - 

Gelean Island 19 2(10,53%) Zobell 
Marine 
Agar 

GL.4.1 - - - 
   GL.9.1 - - - 
   GL.9.2 - - - 
   GL.9.3 - - - 
   GL.9.4 - - - 
   GL.17. 1 - + - 
   GL.17. 2 - - - 
   GL.17. 3 - - - 
   GL.17. 4 - - - 
   GL.17. 5 - - - 
   GL.17. 6 - - - 
   GL.17. 7 - - - 
   GL.17. 8 + + - 
   GL.17. 9 - - - 
   GL.17. 10 - - - 
   GL.17. 11 - - - 
   GL.17. 12 - - - 
    GL.17. 14 - - - 
    GL.17. 16 - - - 
Seruni Island 14 0(0%) Zobell 

Marine 
Agar 

SE.2.1 - - - 
  SE.2.2 - - - 
  SE.2.3 - - - 
  SE.2.4 - - - 
  SE.2.5 - - - 
  SE.2.6 - - - 
  SE.2.7 - - - 
  SE.2.8 - - - 
  SE.2.9 - - - 
  SE.2.10 - - - 
  SE.2.11 - - - 

    SE.2.12 - - - 
    SE.2.13 - - - 
    SE.2.14 - - - 
Sambangan 
Island 

5 0(0%) Zobell 
Marine 
Agar 

SA.16.1 - - - 
  SA.16.2 - - - 

   SA.16.3 - - - 
   SA.16.4 - - - 
    SA.16.5 - - - 
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(+) : presence of clear zone 
(-) : absence of clear zone 
 

All isolates of gorgonian-association bacteria were screened for antibacterial activity against 
Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. The result of the 
antagonistic approach obtained 4 isolates, which showed a clear zone against Cutibacterium acnes, 
Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. The clear zone formed around the agar 
plug indicated that the bacterial isolate had antibacterial activity. Details of the results of screening 
antibacterial activity from gorgonian-association bacteria are presented in Table 1. According to 
Sabdaningsih et al. (2019), microorganisms produce secondary metabolites for self-defense 
mechanisms [45]. Besides, secondary metabolites produced by bacteria can have potential bioactive 
compounds such as antibacterial activity. The diameter of the clear zone gradually decreases in 
every observation, indicating the antimicrobial compound produced by each isolate is categorized 
as bactericidal [46]. 

 
Table 2. Morphological Characterization 

Morphological Characterization 
  Isolate Code  
BU.19.1 BU.19.2 GL.17.8 GL.17.1 

Color White White Yellow White 
Shapes Circular Circular Circular Circular 
Margin Entire Entire Entire Entire 
Elevation Flat Flat Umbonate Raised 
Size Large Large Small Moderate 
Aerial hyphae color White White - - 
Substrate hyphae color Cream Cream - - 
Pigmentation Brown Brown Yellow - 
Gram stain Positif Positif Positif Positif 
Cell Shape Filamentous Filamentous Tetracoccus Bacilli 

 
Morphological characterization showed that isolate BU.19.1 and BU.19.2 had circular 

colonies with entire margins and flat elevation white-colored hyphae. These isolates are categorized 
as gram-positive with filamentous cell shapes. Isolate GL 17.1 has white-colored circular colonies 
with entire margins and raised elevation. These isolates are categorized as gram-positive with shape 
cells of bacilli. Isolate GL 17.8 has yellow-colored circular colonies with entire margins and 
umbonate elevation. These bacterial isolates are categorized as gram-positive with a tetrad occurs 
cell shape. The results of morphological characterization are presented in Table 2. Gram-positive 
bacteria have a small lipid membrane with a thick peptidoglycan membrane on the cell wall [47].  

Biochemical tests were used to determine the physiological properties of each bacterial 
isolate. The results of the biochemical test showed that isolate BU.19.1 is capable of producing 
enzymes catalase, amylase, and lipase with the ability to reduce fructose, mannitol, trehalose, 
ferment lactose, sucrose, and produce H2S. Isolate BU.19.2 had similar physiological results with 
isolate BU.19.1, only isolate BU.19.2 cannot reduce mannitol and trehalose. Isolate GL.17.1 
showed the ability to produce enzymes catalase, and amylase and able to reduce fructose, trehalose, 
ferment glucose and produce H2S. Meanwhile, isolate GL. 17.8 showed to produce catalase and 
amylase with the ability to reduce fructose, and produce citrate, and H2S. Detailed biochemical test 
results are presented in table 3. The production of catalase enzyme through observation of the 
reaction process bubbles from bacterial isolate reducing H2O2 (H2O2 + Catalase Enzyme → 2H2O + 
O2) [27]. Cellulase and amylase enzymes reacted with iodine solution to form a clear zone around 
the bacterial isolate. The presence of a clear zone around bacterial isolate is an indicator of the 
production of amylase and cellulase. According to previous studies, an iodine solution can bind 
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some polysaccharides yet is unable to bind to polysaccharides that have been enzymatically 
degraded [48]. Different from the production of lipase enzymes, bacteria capable of producing 
lipase will form fatty acid deposits that are cloudy white around the bacterial isolate. Bacteria will 
hydrolyze oil into lipids [28]. The occurrence of the process of reduction and fermentation of 
carbohydrates in bacteria is indicated by a change in the color of the medium from red to yellow. 
Fermentation and reduction processes convert carbohydrates into acid products. Meanwhile, there 
are types of bacteria that can utilize citrate as an energy source. Production citrate was indicated by 
the change in the color of the SCA medium from green to blue. Bacteria will convert citrate to 
pyruvate which is used in bacterial metabolism [24]. Bacteria that do not grow spread in SIM media 
were categorized as non-motile bacteria. Bacteria-associated organisms are commonly categorized 
as non-motile bacteria that move by a rolling mechanism [24]. The black precipitate formed in the 
SIM medium indicated that the bacterial isolate produce H2S. The black precipitate is ferric sulfide 
formed from the reaction of H2S with ferrous ammonium sulfate [49].  
 
Table 3. Biochemical test result 

Biochemical Test Isolate Code 
BU.19.1 BU.19.2 GL.17.8 GL.17.1 

Enzyme     
Catalase + + + + 
Cellulase - - - - 
Amylase + + + + 
Lipase + + - - 

Reducing Sugars     
Fructose + + + + 
Mannitol + - - - 
Trehalose + - - + 
Glucose - - - + 
Lactose + + - - 
Sucrose + + - - 

Production Gas - - - - 
Citrate - - + - 
Motility - - - - 
H2S + + + + 

(+) : positive reaction 
(-) : negative reaction  
 

Bacteria were able to grow in both 0 ppm and 35 ppm medium as marine facultative bacteria, 
and bacteria were able to grow in 35 ppm marine obligate bacteria. The results of the salinity 
experiment showed that isolates BU.19.1 and BU.19.2 were categorized as marine obligate 
bacteria. Bacterial isolates GL.17.1 and GL.17.8 were categorized as marine facultative bacteria. 
The presence of facultative marine bacteria in the marine environment indicates that these bacteria 
can adapt to the marine environment [50].  
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Table 4. Salinity experiment result  

Isolate Code NaCl 
35 ppm 0 ppm 

BU.19.1 + - 
BU.19.2 + - 
GL.17.8 + + 
GL.17.1 + + 

(+) : the presence of bacterial growth 
(-) : absence of bacterial growth 

 
Bacterial identification was performed by using DNA barcoding based on NCBI BLAST 

homology in the 16S ribosomal RNA region (Figure 3). Based on the results of molecular 
identification, isolate BU.19.1 was identified as Nocardiopsis salina with 98.99% similarity to 
Nocardiopsis salina. Isolate BU.19.2 was identified as Nocardiopsis salina with 98.79% similarity 
to Nocardiopsis salina. Isolate GL.17.1 was identified as Bacillus paramycoides with 99.42% 
similarity to Bacillus paramycoides. Isolate GL.17.8 was identified as Kocuria palustris with 
99.98% similarity to Kocuria palustris. All isolate belong to the same group of Terrabacteria [51]. 

 
Figure 3. Filogenetic Tree 
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Figure 4. Biosynthetic Gene Cluster PKS II and NRPS 
Previous studies reported that Nocardiopsis sp. produces secondary metabolites with antibacterial 
activity against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus cereus, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, and Serratia marcescens 
[52]. Meanwhile, previous studies reported that Bacillus paramycoides had antibacterial activity 
against Staphylococcus aureus [53]. The antibacterial activity of Bacillus paramycoides is 
influenced by the secondary metabolites produced, as though bacteriocins [54]. According to the 
research of Iquebal (2021) Kocuria palustris produces secondary metabolites with antibacterial 
activity against Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Micrococcus luteus, and Escherichia coli [55]. 
Based on Martin et al. (2013) Kocuria palustris produces secondary metabolites from thiazolyl 
peptide and polyketide, such as kocurin compounds[56].  

All bacterial isolates showed the presence of genes encoding PKS II and NRPS enzymes 
(figure 4). Biosynthetic gene clusters have an important role in producing secondary metabolites in 
bacteria. Bacteria use secondary metabolites as a self-defense mechanism in environmental 
conditions. Meanwhile, secondary metabolites can also be used as antibiotics, anti-tumor agents, 
immunostimulants, and others. PKS and NRPS were used to determine bacteria´s secondary 
metabolites including polyketides and peptides. Several commercial antibiotics are derived from 
polyketides and peptides such as rifampicin, gentamicin, and althiomycin [57].  

The results of the antibacterial activity test on the crude extract of each bacterial isolate showed 
no clear zone was formed. Several factors can affect the difference in the results obtained between 
the results of the antibacterial activity screening and the results of the crude extract test, such as the 
influence of the solvent and the multidrug-resistant nature of the pathogen. 

 
4. Conclusions 
A total of 46 bacterial isolates were successfully isolated from gorgonian Ellisella sp. at 
Karimunjawa, Jawa Tengah, Indonesia. Among the gorgonian-associated bacteria, four isolates 
with code BU.19.1, BU.19.2, GL.17.1, and GL.17.8 showed antimicrobial activity against 
Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, and Staphylococcus epidermidis. All active isolates 
had genes encoding PKS II and NRPS. The study results indicate that gorgonian-association 
bacteria can represent a potential source of new antipathogenic compounds for skin diseases.  
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ABSTRACT 
 
Attention is drawn to the inconsistency of the correlation between the number of vowel phonemes 
in the Proto-Indo-European language postulated in modern Indo-European studies and the index of 
vocal alternations that took place in this language. To determine the index of vocal alternations, 
the author applies Bayes' theorem. By analogy with the Weber-Fechner law, to which special 
coefficients and constants were introduced for calculating human sensations, the author proposes 
to introduce the phoneme splitting coefficient into the Bayes` formula. Based on the material of 
the vocal systems of 12 Indo-European languages, the author determines the indices of vocal 
alternations. Due to the ratio of the number of vowels in а language and the index of vowels 
alternations, the author comes to the conclusion that in the Proto-Indo-European language there 
were 3 phonemes, not 10, because the postulation of 10 phonemes contradicts the etymological 
analysis, which consistently reveals that in every PIE root a vowel is replaced by any other vowel 
(mostly by adjacent) in the Hellwag triangle so that sometimes in the Pre-Indo-European range 
there can be a closed cycle of all the vowels of the triangle. Presence of 3 vowel phonemes is the 
only fact that can explain such a high percentage of the probability of vowel alternations in the 
PIE language (≈99%). Based on the obtained data, the author derives an inversely proportional 
relationship between the number of vowel phonemes in the language and the index of vocal 
alternations in it, which is a new linguistic constant. In addition, it is claimed that the smaller the 
number of vowels in a language, the closer it is to the Рroto-Indo-European state in a genealogical 
sense. 
 
Key words: Proto-Indo-European language, vowel alternation, Bayes' theorem. 
 
Formulation of the problem 
 
Despite the impressive achievements of Comparative Linguistics in the reconstruction of the 
Proto-Indo-European language, in particular its phonetics system (A. Schleicher, H. Osthof, K. 
Brugman, F. Saussure, A. Meillet, N. Trubetskoi, E. Kurylovich, T. Gamkrelidze, Viach. Ivanov, 
V. Illich-Svitych, S. Starostin, M. Ruhlen, R.L. Trask, and others), yet some issues of its phonetics 
remain unresolved, because they contain logical contradictions, one of which we would like to 
draw attention to. 
 
Etymologists and comparativists have convincingly proven that every Proto-Indo-European root 
(100%) had a vocalic variation, and at the same time in its phonological system, as it claimed by 
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modern Indo-European studies, there were 10 vowel phonemes. It seems, such a correlation (10 
vowels / 100% of alternation) does not harmonize with the probabilistic and statistical indicators 
of modern Indo-European languages. 
 
From the very beginning it should be recalled when talking about phonemes, one should not forget 
the key postulate from the basics of phonetics: a phoneme does not exist as such. According to 
Baudouin de Courtenay, “the phoneme is the most generalized image of sound”, which performs a 
constitutive and distinctive function in a word. When pronouncing, there is always a phenomenon 
that Baudouin de Courtenay called “the discrepancy between the intention and its execution” 
(Бодуэн де Куртенэ, 1963, р. 204), therefore, in the paradigmatic field of the phoneme as a sound 
abstraction, only allophones could exist, one of which is typical (the main), and the others are 
secondary. Therefore when we use the term phoneme we mean the name for the typical allophone.  
 
So, let’s take English language.  If there are 12 vowel phonemes in the modern English, then 
according to the classical formula, the probability of phonological substitution (that is, alternation, 
or ablaut) in the root should be equal to 1:12 = 0,083 (8,3%), which in fact does not exist (!). If we 
approach the method of J. Greenberg who once proposed a quantitative approach to the 
morphological classification of languages and for the English language derived the synthetic index 
(∑morphemes in a text of 100 words ∶ 100 words = 1,68), the derivation index 
(∑ derivative morphemes in a text of 100 words ∶ 100 words = 0,15), and others (Greenberg, 
1960) the value of 8,3 % is not confirmed. Despite Greenberg didn`t derive the alternation index, 
we can apply his approach to define the index of vowel`s alternations basing on three texts of three 
different genres. Then by analogy, we will get the formula: 
 

Alternation іndex =      ∑  ,                       , 
 
which shows that, the index of alternations in the modern English root is 0,18 – 0,25 (18 – 25%). 
Even if we apply Bayes' theorem, which according to mathematicians can be used to more 
accurately predict the probability of a certain phenomenon, the contradiction still remains, because 
the probability of ablaut in this case remains extremely low (0,76%). 
The Bayes` formula for vocalic changeability will look like this: 
 

                                                  P (е|i) =  (  |е)•  (е) (і) , where 

P (e) is the a priori probability of the phoneme (e) appearance in the root, or any other phoneme 
that exists in the synchrony of a certain language; 
P (е│i) is the posterior probability of the appearance of the phoneme (е) or another phoneme in 
the root, provided that there is a variant of the root with the phoneme (i); 
P (i│е) is the probability of the appearance of the phoneme (i) or other phoneme in the root, 
provided that there is a variant of the root with the phoneme (е); 
P (i) is the probability of the appearance of the phoneme (i) or another phoneme in the root. 
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Thus, for Eng (12 phonemes): P (е|i) =  (  |е)•  (е) (і) =   •  ≈ 0,0076  (0, 76%) 

That is, according to Greenberg's method, the index of alternations in the English root is 18 – 
25%, and according to Bayes' theorem, it is 0,76%. The difference is striking, suggesting that there 
is a significant contradiction. The same picture with slight deviations is observed in other Indo-
European languages. Then, by analogy, the index of vocalic alternations in the Proto-Indo-
European language according to Bayes' theorem should be as follows: 

PIE (10  phonemes): P (е|i) =  (  |е)•  (е) (і) =   •  ≈ 0,011 (1,1%), 

which is also not true (!), because, as mentioned above, this index should be equal to 100% or 
close to 100%. 
 
If we assume that there is a certain correlation between the number of vowel phonemes in the 
language and the index of their alternation, which is logical, then there can be only one 
conclusion: both all etymologists and etymological dictionaries are wrong, which is impossible to 
believe it to be, or the Proto-Indo-European language did not have 10 vowel phonemes. 
 
Regarding the quantitative correlation of phonemes and their alternations, the following two 
syllogisms are permissible:  
1) Biological. There are two groups of mammals. Both groups have 10 children, but in the first 
there are ten females, and in the second – only three. Question: in which group did females give 
birth more often?  
2) Acoustic. A certain number of vowel sounds (about 15) usually is needed for full social 
communication. This need can be satisfied by the presence of the established phonemes and a 
certain number of allophones. If the number of vowel phonemes is less than 15, then allophones or 
alternations of these phonemes take over the constitutive and distinctive load in word. But, if an 
allophone begins performing the distinctive function it gets the status of a phoneme. Thus it means 
that the main distinctive function falls on alternation of phonemes. That is why we focus on the 
index of phoneme alternations in our article. It is possible to suppose: the fewer vowel phonemes a 
language has, the more allophones or alternations of the phonemes it will have. 
 
Goals of the proposed article 
  
Using the Bayes` theorem: 1) to reveal the value of the probabilities of vocalic alternation in the 
root of 12 typologically different languages of the Indo-European family (Armenian, Bulgarian,  
English, French, German, Hindi, Spanish, Turkish, Ukrainian, as well as dead ones – Hittite, 
Latin, Sanskrit) and through them define the value of the probability of vocalic alternation in 
Proto-Indo-European root, 2) to determine whether there is a correlation between the number of 
vowel phonemes in the synchrony of 12 languages and the vocal alternation index in their roots, 
and  in this way, 3) to clarify the probable number of vowel phonemes in the Proto-Indo-European 
language. 
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Note, that for Linguistics, the clarification of any features of the structure of the Proto-Indo-
European language, from which 445 Indo-European languages were formed, is as an important 
issue as for Physics the clarification of the details of the Universe` origin from the Big Bang, 
which probably occurred 13,7 billion years ago, or for Geology the circumstances of the formation 
of the contours of the modern continents from a giant supercontinent called Pangaea, which took 
place probably 300 million years ago. 
 
Every Proto-Indo-European root did not remain unchanged until its consolidation in any Indo-
European language. In other words, when any Proto-Indo-European root is identified in any Indo-
European language, it is always found that its vocal component was permanently modified at the 
Proto-Indo-European level. The vowel rotation took place firmly either with the involvement of 
several adjacent vowels, or even with the involvement of the entire number of the vowels in the 
Hellwag triangle (Hellwag, 1781).  
 
                                                                      i        ы       u            
                                                                          e         o                 
                                                                                a    
     
Or we can speak from the opposite direction: the comparativists-etymologists reconstruct a vowel 
proto-phoneme in a Proto-Indo-European root on the basis of several phonemes of the roots of real 
Indo-European languages, and find alternation in every root. 

Examples:  • PIE root *gEl-  means cold, to freeze – in Eng chIlly (causing a sensation of cold) – Old 
English ciele, cEle (coolness) – cOld – Eng cool [kU:l] (Harper, 2000) – Ger kAlte (coldness). All 
6 vowels of the Hellwag triangle are involved in alternation. (This example demonstrates that the 
PIE proto-sound *E alternated with *I, *А, *О, *U, which could be either allophones or fixed 
phonemes, which later in different languages definitely turned into separate phonemes). 
 • PIE root  *sAl-  in Eng silt [sİlt] (fine sand, clay, or other material carried by running water) – Eng 
sEll, Ukr сЕль – Ukr сАльдо (balance), Lat  sAlarium (an allowance, a stipend, a pension, said to be 
originally “salt-money, soldier's allowance for the purchase of salt” – Eng sal [sÆl] (salt) – Eng 
salary  ['sÆləri] – Eng salt [sƆ:lt], to solder ['sƆldə] (to  braze) – Sp sOldar (to solder) – Eng soldier 
['səƱldʒə] – Sp sUeldo (the 1st person from soldar) – Lat sUlphur (salt of sulfur) (Harper, 2000). All 
6 and more vowels of the Hellwag triangle are involved in alternation. • PIE root  *Oyno-, Oyko- means one – in Pre-Sl İnŭ – Ved Éka, Gr hEīs, Eng alone [ə'lƏƱn] – Got 
Ains, Toch sAs – Lat Ūnus (Harper, 2000). All 6 vowels of the Hellwag triangle are involved in 
alternation. • In the group of Germanic languages for the German forms with extremal phonemes fInden – fAnd 
– gefUnden (find) we have the forms with intermediate vowels in Old Ger fEndeo – Lat pOntis 
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(bridge), Gr pOntos (sea) (Harper, 2000), here also Ukr фОнд (fund). All 6 vowels of the Hellwag 
triangle are involved in alternation. And so on and so forth.  
 
And so it occur with every root of a Proto-Indo-European language, or of a group of the languages 
belonging to this family. As Archimedes said, “give me a foothold, and I will move the Earth”, we 
can say “give us a Pre-Indo-European root and piece of time, and we'll find vocal alternations in it”. 
 
Option to solve the problem 
 
Considering many similar examples, we proposed in our previous studies two general formulas of 
vocal transitions in the Proto-Indo-European root. The first formula 
  
P (A → E) > P (A → I), or P (A → O) > P (A → U) 
 
is read as follows: the probability of the transition of A to E in the field of the Hellwag triangle is 
greater than the probability of its transition to I, or, accordingly, the probability of the transition of 
A into O is greater than the probability of its transition into U. The second formula follows from 
the previous one:  
t I → A = t I → E + t E → A, or t A → U = t O → A + t O → U, 
 
which should be read as follows: in the evolutionary-statistical aspect, the transition of I to A most 
likely occurred through the transition of I to E, and then E to A; or, accordingly, the transition of 
A to U occurred through the transition of A to O, and then O to U. In other words, the sound A 
probably could not, in the evolutionary-statistic sense, immediately go to I, by passing the link I 
→ E. We depicted it by normal distribution diagram. 
 

 
 
Here the ordinate axis shows the number (frequency) of events (in our case articulations); the 
abscissa axis shows the value of the normal distribution of these events (articulations) in space of 
Hellwag triangle as a percentage. (Bezpalenko, 2021, 89 – 90). 
 . 
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However, these formulas and diagram are general, framework, so it seems appropriate to try to 
apply Bayes`theorem for a more accurate, numerical calculation of this probability on the material 
of phonological systems in synchrony of 12 languages, as well as specify the number of phonemes 
that might have taken place in the Proto-Indo-European language.  
 
Bayes theorem is widely used today to predict the probabilities of various phenomena. It is 
traditionally used to determine the probability of events that occur in nature (physical phenomena) 
that do not depend on human volitional efforts (weather forecast, chances at game, transport 
accidents etc). In linguistics, it also began to be used. Some studies are very interesting in the 
aspect of the semantics of forensic speech (Halliwell, 2007; Halliwell, Keppens, Shen, 2003). As it 
seems, Bayes' theorem has not yet been applied to determine the probability of phenomena in the 
internal structure of language, in particular acoustic and neurolinguistic events in sound formation, 
distribution of phonemes in a word. The process of articulating sounds is a complex intrahuman 
phenomenon that lies on the collision of two elements – natural (acoustics, neurology) and 
spiritual (psychology, sensory system, mentality). Articulation is to a large extent a purely a 
volitional act of a person. The speaker specifically tries to make great efforts to accurately 
pronounce the sound, to achieve automatism (high training area on the diagram given above). The 
accuracy of pronunciation depends on many purely psychic-mental factors, which cannot be 
calculated using the classic Bayes’ theorem as follows: the speaker's hearing acuity, ability to 
repeat what he or she heard, physiological features of passive and active articulatory organs, 
mental state, temperament, the level of articulatory training  of a speaker etc. And in general, 
when it comes to the digital calculation of psychic and mental phenomena, purely physical and 
mathematical approaches and formulas do not work. In Psychophysics, there are several points of 
view regarding the calculation of sensory phenomena. Thus, M. Weber and G. Fechner formulated 
the law according to which there is a logarithmic relationship between the magnitude of a physical 
phenomenon and the magnitude of the feeling generated by this phenomenon, and S. Stevens 
modified this law by proposing a degree relationship. There have been other attempts to modify 
this law, but all these attempts led to the introduction of special coefficients or constants for each 
sensory system, which must be introduced into the primary formula.  
 
Any attempts to calculate psychic, mental phenomena cannot be considered absolutely irrefutable. 
The influence of many mental factors that are difficult or impossible to objectify cannot be 
excluded here. Even such psychophysical values as the thresholds for the appearance and 
disappearance of a sensation during experiments do not coincide due to the gestalt errors of 
habituation and of expectation. Therefore, the Weber-Fechner law is expressed by the modified 
formula:  
                                                           E = a • log I + b, 
 
where E is the magnitude of sensation (emotion), I is the strength of irritation, a and b are 
constants that are different for different stimuli (Шевелев, 2006, p. 45). 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 706 Sofia, Bulgaria



Therefore like the special constants for the Weber-Fechner formula, it would be advisable to apply 
to the classical Bayes` theorem the phonemes splitting coefficient:  
∑ph•2 
ℎ    sum of the vowel phonemes in a language multiplied by 2, where 2 symbolizes the second 

sound, because from syntagmatic point of view, at the process of speech a phoneme, due to its 
phonetic position and due to certain pronouncing error, tends to split up (reduplicate). As a result 
of this its allophone is firstly formed, transformed then into the second phoneme. From the basics 
of Phonology it is known that in the process of speech a certain deviation from the reference 
pronunciation usually takes place (we remember the discrepancy between the pronouncing 
intention and its execution). As a result of it a certain number of allophones are generated, which 
are transformed after a certain time into new, 2th phonemes from paradigmatic point of view.  At 
each specific moment of speech, a pattern phoneme can turn only into a 2nd allophone. That is, 
two sound elements (1st – image of reference sound which is kept in mind as the perfect sound 
pattern, and 2nd – the real sound) are involved in act of pronunciation, not three or four!   
In the terminology of I. Mennen and coauthors, these two components of sound production are 
defined as “articulatorily-specified settings” and “the acoustic output” (Mennen, Scobbie and 
others, 2010, 34). The very phenomenon of reduplication (bifurcation) is built into the phonemes 
splitting coefficient by the operation of multiplying by 2.  It is significant that in the word 
“alternation” the Latin component “alter-” means “secundus” (the 2nd), “unus ex duobus” (one of 
the two). There is a great truth hidden in words, we just need to be able to see іt. Mathematics is 
hidden in words! 
 
Using with the proposed phonemes splitting coefficient, Bayes`theorem allows us to approach to 
the more accurate calculation of numerical indicators of the probabilistic correlation between the 
quantities of vowel phonemes and the alternation of them in the roots. 
 
Calculation 
 

(1) Sp, Hit (5 phonemes):   (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (5 • 2) ≈ 0,50 

(2) Bul, Arm, Ukr, Lat (6 phonemes):  (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (6 • 2) ≈                                                                                                                                                      ≈ 0,39 
(3) Tur, San (8 phonemes):  (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (8 • 2) ≈ 0,28 

Note: In Sanskrit, in addition to 8 vowels, some scientists distinguish long and short L and R, 
however, from the point of view of Theoretical Phonetics, these sounds cannot be considered pure 
vowels, they are classified as sonorous, that is, semivowels. 

(4) Hin (9 phonemes):  (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (9 • 2) ≈ 0,25 

(5) Eng (12 phonemes):  (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (12 • 2) ≈ 0,18 
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(6) Ger, Fr (15 phonemes):  (е| ) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ ℎ • 2) =   •  • (15 • 2) ≈ 0,143 
The derived values of probabilities are in fact nothing more than a digitization of what already 
exists in the language, but aren’t realized by its speakers. It is possible to be fluent in a language 
and at the same time not have the slightest idea about what internal patterns are inherent in its 
structure. As we can see, there is an invisible at first glance, but strict inverse dependence: the 
fewer phonemes in the synchrony of a certain language, the higher the probability of a vocal 
variation of its root. 
 
The main goal of our research is an attempt to penetrate into the vocal structure of the root of the 
PIE language, the texts and sounds of which are inaccessible. Thus, there are different opinions 
not only about the probable vocal changes that occurred in the Proto-Indo-European root, but also 
about the number of vowel phonemes in it. 

 (6.1) PIE, if 10 phonemes, then: P (е|i) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ph • 2) =   •  • (10 • 2) ≈                                                                                                                              ≈ 0,22  (It cannot be real!)  

 (6.2) PIE, if 3 phonemes, then: P (е|i) =  (  |е)•  (е) (і) • (∑ph • 2) =   •  • (3 • 2) ≈                                                                                                                              ≈ 1,00 (100%)(It is real!) 
 
Therefore, the 100% alternation of vowels in the Proto-Indo-European root indicates that no more 
than three vowel phonemes could exist in it. As Mayrhofer (1983) affirmed, that this was also 
guessed by A. Schleicher, who postulated the three vowel phonemes I, A, U in the Proto-Indo-
European language, although he suspected, that they could be short and long. However, in a proto-
language, which existed from the beginning of the 10th to the beginning of the 3rd millennium 
BC, it is hardly possible to define the opposition of “short vowel – long vowel”.  
It is significant that on the last of the 6 diagrams of O'Connor, which are presented in the book by 
K. Tyshchenko (Тищенко, 2007, р. 167), dark shadows (implemented by K.Tyshchenko) 
visualize the interchange of all vowel phonemes of different dialects of the English language in the 
form of irregular geometric shapes so that there are almost no light spots left. 
.  

 
On the e – o line, we can see the darkest spot (black hole?) which is a small almost equilateral 
triangle between ɪ and ə. This is a zone where all vowels combine, which confirms the idea that 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 708 Sofia, Bulgaria



historically all the phonemes of the Hellwag’s triangle were involved in the process of 
substitution, which is consistent with the high index of alternations in the Proto-Indo-European 
language, because every modern Indo-European language in a removed form carries the features 
of its parent language. We can't escape from our genetics! In addition, the presence of such a dark 
zone in the synchrony of the English language indicates that in its diachrony in ancient times there 
was some unknown vowel sound with which all vowels alternated and which probably could be 
pronounced with a medium opening of the mouth, when the tongue and other articulatory organs 
were in a state of absolute rest, and the vocal cords produce a medium-pitched sound that 
resembles the sound we passively respond to when someone addresses us. It was a proto-sound 
intermediate between I, A and U, and it was the embodiment of the features of them. This proto-
sound probably engendered I, А and U, and from these last in turn, a variety of all vowel 
phonemes were formed. 
 
Conclusions 
1.The farther the vowel phonemes are from each other in the Hellwag triangle, the less likely their 
interchange is. The probability of substitution by an adjacent phoneme is the most likely, and if in 
the paradigm of alternations there is a substitution by a remote phoneme, then it was necessarily 
formed through an adjacent one, the traces of which must be present somewhere in other 
languages or dialects. 
2. The synchrony of modern Indo-European languages is a frozen imprint of the different 
diachronic stages of the Proto-Indo-European language. 
3. In the PIE language there were 3 phonemes, not 10, because the postulation of 10 phonemes 
contradicts the etymological analysis, which consistently reveals that in every PIE root a vowel is 
replaced by any other vowel so that sometimes in the Pre-Indo-European range there can be a 
closed cycle of all the vowels of the Hellwag` triangle. It is the only fact that can explain such a 
high percentage of the probability of vowel alternations in the PIE language (≈100%). 
4. There is the inversely proportional relationship between the number of vowel phonemes in the 
language and the index of vocal alternations in it, which is a new linguistic constant. 
5. The greater the probability of substitution of vowel phonemes, the closer the language to the 
Proto-Indo-European state. 
6. Among the presented languages, English, German and French are the most distant from the 
Proto-Indo-European state. From the three cardinal vowels I, A, U about 9 – 12 allophones were 
initially formed here, which over time became semanticized (that is, became differentiators of 
meanings), and then consolidated into independent vowel phonemes. 
7. The semantic value of a vocal error in English, German and French is greater than in other 
languages, including the Proto-Indo-European. This explains the high level of homophony and 
significant difficulties in understanding English and French by ear: if, for example, the English 
pairs bear – beer, beard – bird turned out to be Spanish, then they would have the same meaning 
there, because for a Spanish speaker the difference between ı – ǝ – ɛ would equalize. 
8. It makes sense to divide I-E languages into high-vocalic (Eng, Ger, Fr), medium-vocalic (Tur, 
San) and low-vocalic (Ukr, Bul, Sp, Hit, PIE). The less vocalic a language is, the higher the index 
of vocal alternations, and the closer it is to the Proto-Indo-European state. 
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9. This can be explained by the fact that the center of origin of the Proto-Indo-European language 
was located around the Black Sea territories. 
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ÖZET 

Evrensel bir dil olarak kabul edilen müziğin de her dil gibi kendine göre yazısı ve kuralları 
bulunmaktadır. Bu kurallarının en çok kullanıldığı alan ise notalardan oluşan eğitim-öğretim 
materyalleri olarak bilinmektedir. Müzik eğitiminde özellikle çalgı eğitimi alanında eğitimci 
ve öğrencinin meşk yapma esnasında aynı dili (müzik dilini) konuşması oldukça önemlidir. 
Müzik alanında evrensel bir dil kullanılmasının yanı sıra, özellikle meşk esnasında evrensel 
olmayan yani mesleki terimlerin kullanıldığını duymakla beraber aynı anlama gelen bazı 
terimlerin farklı isimlendirmelere sahip olduğunu da duymak mümkündür.  

Geleneksel Türk Halk müziğinin en önemli enstrümanlarından biri olan bağlamanın 
öğretiminde çeşitli problemlerin var olduğu bilinmektedir. İlgili literatür taraması yapıldıktan 
sonra karşılaşılan sorunların genellikle bağlama çalım terimlerinin, mesleki bağlama 
eğitiminde bir standartının olmaması üzerinedir. Çalgı eğitiminde kullanılan, meşk yöntemi 
de dahil olmak üzere vazgeçilmez kaynaklarımız olan metotlar, mesleki bağlama eğitimi 
içinde önem arz etmektedir. Tüm enstrümanların eğitiminde önemli olduğu üzere, eğitim 
süresinin uzun yıllar boyunca devam ettiği bağlama çalgısının eğitiminde de rol oynamasının 
fayda sağlayacağı bilinen metotlar; yakın zamanda mesleki bağlama eğitimine adapte 
olmuştur. Bahsi geçen problemlerle karşı karşıya kalmasına rağmen mesleki bağlama 
eğitiminde standart terminolojiye yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Bağlamanın, mesleki 
müzik eğitimi veren kurumlarda yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, alana özgü 
çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bağlama metodolojisi anlamında hissedilen 
en büyük eksiklik fiili icra çalışmaları ile metodoloji arasındaki ilişkinin tam olarak 
kurulamamasıdır. Bu bağlamda en büyük kopukluk ise terminoloji anlamında görülmektedir 
ki yapılan bu çalışma terminolojik anlamda kopukluk hissedilen fiili alan ve yazılı alanı 
birleştirmeyi ve ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bağlama eğitimi, bağlama çalım terimleri, bağlama çalım teknikleri. 
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ABSTRACT  

Music, which is accepted as a universal language, has its own script and rules like any other 
language. The area where these rules are used most is known as educational materials 
consisting of notes. In music education, especially in the field of instrument education, it is 
very important that the educator and the student speak the same language (musical language) 
during the practice. In addition to the use of a universal language in the field of music, it is 
possible to hear that non-universal, i.e. professional terms, are used especially during meşk, 
but it is also possible to hear that some terms with the same meaning have different names. 

It is known that there are various problems in the teaching of baglama, one of the most 
important instruments of traditional Turkish folk music. The problems encountered after the 
relevant literature review is generally on the lack of a standard for baglama playing terms in 
vocational baglama education. The methods used in instrument training, including the meşk 
method, which are our indispensable resources, are important in vocational baglama training. 
As it is important in the training of all instruments, the methods that are known to be 
beneficial to play a role in the training of the baglama instrument, where the training period 
continues for many years; has recently adapted to vocational baglama training. Despite facing 
the aforementioned problems, studies on standard terminology in vocational baglama training 
have also been carried out. With the widespread use of baglama in institutions providing 
vocational music education, more field-specific studies were needed. However, the biggest 
deficiency felt in the context of the baglama methodology is the inability to establish the 
relationship between the actual execution studies and the methodology. In this context, it is 
seen that the biggest disconnection is in terms of terminology. 

Keywords: Baglama training, baglama playing terms, baglama playing techniques. 

 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mesleki Müzik Eğitiminde Türk Halk Müziği 

Eğitimcilerde, Halk Müziğinin kültürümüzü yansıtan en önemli alanlardan biri olduğunu 
savunmaktadır. Müziğin insan yaşamının her anında olması, insanların duygu düşüncelerini 
ve zevklerini geliştirdiğini, yaşadığı dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel etkilerini daha 
rahat gösterebilmesine fayda sağlamaktadır. Bu nedenle müzik, toplumun en önemli kültürel 
öğelerinden biri olarak önemini korumaktadır. 

Kendine müziği meslek edinmek, bu alanda kendini geliştirmek ve müzik dünyasında var 
olmak isteyen bireylerin, konservatuvar-güzel sanatlar fakültesi ve eğitim fakültelerinden 
aldığı eğitim türüdür. Bu eğitim sonucunda bireyler almış olduğu alan eğitimleri sayesinde, 
müziği kendilerine meslek edinirler.  

Uçan (2005) mesleki müzik eğitimini; “müzik alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını, o 
bütün, kol ya da dal ile ilgili bir işi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi 
gösteren, seçme olasılığı bulunan ya da öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere 
yönelik olup, dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve birikimi 
kazandırmayı amaçlar” olarak tanımlamıştır (ss.32). 
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Türkiye’de mesleki Türk Halk Müziği veren üniversiteler, dernekler veya cemiyetlerin olduğu 
bilinmektedir. Son yıllara kadar derneklerde ve cemiyetlerde verilen Türk Halk Müziği 
dersleri belli bir metoda bağlı kalmaksızın genellikle usta çırak ilişkisi yani meşk yöntemi ile 
verilmiştir. Fakat bu eğitimlerin büyük bir bölümünün çalgı eğitimi alanında verildiği 
bilinmektedir. Son yıllarda mesleki Türk Halk Müziği’nin üniversitelere dahil edilmesi, bu 
alanda verilen eğitimlerin daha sistemli olmasını zorunla kılmıştır. 

Mesleki Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitimi ve Bağlama 

Müzik eğitiminin bir dalı olan mesleki bağlama eğitimi genel müzik eğitiminin vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Bir çalgıyı çalabilmek için bazı becerilerin sıralı olarak kazanılmasına dayalı 
uzun bir eğitim sürecidir. Bağlama eğitiminde birtakım becerilerin oluşması tabii ki yeterli 
değildir. Bu becerilerin yanı sıra çalgı eğitimi alabilmek için iyi işiten bir müzik kulağına ve 
çalgı çalabilmek için fiziksel yeterliliğe ihtiyaç vardır. 

Çalgı eğitimi; bir çalgının çalınabilmesinde uygulanan, yöntemler bütünüdür. Bireysel olarak 
yapılan çalgı eğitiminde öğrencilere, çalgısını doğru teknikle çalma, çalışma süresini verimi 
arttıracak şekilde ayarlama, müzik kültürlerini çalgısı yoluyla iyi şekilde kavratma ve müzikal 
becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar çalgı eğitiminin amaçlarıdır (Parasız, 2009, ss.19). 

Bu kapsamda bağlama çalgısının mesleki müzik eğitimde yer bulması ile ilgili olarak Yener 
(2009); “Gazi Üniversitesi’nin Müzik Öğretmenliği bölümümde 1974-1975 eğitim öğretim 
yılında bağlamanın dönemlik çalgı, sonrasında ise ana çalgı olarak müfredatta yer aldığı ve 
Gazi Üniversitesinden sonra da İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ’de bağlama dersini ana çalgı dersi olarak 
müfredatlarına eklemiştir” çıkarımlarında bulunmuştur. (ss.699-700). 

Gerek mesleki bağlama eğitimi gerek özengen müzik eğitimi veren kurumlardaki bağlama 
eğitimi genellikle meşk yöntemi ve usta-çırak ilişkisiyle sürdürülmüştür. Gereklilik durumuna 
göre notasyon sisteminin de kullanıldığı öğretimde deşifre kullanılarak öğretim sağlanır.  

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, uygulamada fiili olarak kullanılan ve aynı anlama gelen fakat yöreden 
yöreye, kişiden kişiye göre farklı isimlendirmeleri olan bağlama çalım terimlerinin alan 
araştırma yöntemiyle tespit edilmesi ve mesleki müzik eğitimine kazandırılmasıdır.  

YÖNTEM 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) çalışmasıdır. 
Alanda uzman kişiler olgubilim çalışmalarını; farkında olduğumuz fakat daha ayrıntılı ve 
derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız bölümlere odaklandığımız çalışmalar olarak 
tanımlamaktadırlar. 

Bu araştırmada olgubilim deseni kullanılarak araştırma sürecinde oluşturulan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, bağlama eğitimde kullanılan fakat kişiden kişiye 
ve yöreden yöreye farklı isimlendirmeleri bulunan çalım terimleri tasnif edilerek 
raporlaştırılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın temeli olan “aynı anlama gelen fakat farklı isimlendirmeleri olan 
bağlama çalım terimlerinin belirlenmesi”  amacına yönelik bulgulara yer verilmiştir. 
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Mute Tekniği-Perdeleme-Gölgeleme 

Sağ elin kenar kısmı ile orta eşiğin kapatılması sonucunda tel çekerek ses elde etme tekniğine 
“Mute Tekniği” denir. Mute tekniği kullanılırken baş, işaret ve orta parmaklarla tellerin 
çekilmesi sonucunda ses çıkartılır. Bu sayede daha net ve belirgin bir ses yerine daha kapalı 
ve boğuk bir ses elde edilir. 

Yapılan araştırma ve elde edilen verilerin analizi sonucunda; bu tekniğin yörelerin birçoğunda 
aynı şekilde kullanıldığı fakat farklı isimlendirmelerin olduğu görülmüş ve ilgili alanyazında 
bulunan mute tekniğinin farklı bölgelerde “perdeleme veya gölgeleme” olarak da 
adlandırıldığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Şekil 1. Mute Tekniği 

 

 

 

Tel Ayırma-Kıstırma  

Sürmeli (Yozgat) tavrının en önemli özelliklerinden birisi hançerleme tekniğinin bağlamaya 
yansımasıdır. Hançerleme (hançere) tekniği insan sesinin titreterek nağme yapmasına denir. 
Hançerleme tekniğini bağlamaya aktarmanın en kolay yolu ve en yakın yolu ise kuşkusuz 
bağlamada tril yapmaktır. Tril; sağ elin tarama yaparken sol elin ise aynı anda bir notanın 
önündeki notaya hızlı bir şekilde çarpma yapması sonucunda oluşmaktadır.  

İcracıların tril yaparken bazı durumlarda çarpma yapamamasından dolayı kıstırma tekniğini 
kullandıkları görülmüştür. Çarpma yapılacak ses ile ana sesin, 2 parmak kullanarak ayırılması 
sonucunda oluşan kıstırma tekniği genellikle çarpma yerine kullanılmaktadır.  

Yapılan araştırma ve elde edilen veriler sonucunda; “kıstırma tekniği” ile “tel ayırma 
tekniğinin” aynı anlamda kullanıldığı görülmüştür. İlgili alanyazında kıstırma adı ile var olan 
tekniğin, bazı eğitimci ve icracı tarafından tel ayırma olarak adlandırıldığı; yapılan çalışma 
sonucunda analiz edilmiştir. 

Şekil 2. Tel Ayırma Tekniği 
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Takma Tezene-Yumuşatma 

Konya tavrı icrası 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak icracı tüm tellere üstten aşağı doğru 
bir vuruş sergiler ve sonra alt telde çırpma hareketini yapar. Son olarak en üst telde (sol) 
“takma” yapılır. Takma hareketi; “taktırma, takma tezene” gibi isimlerle de anılmaktadır. 

Alanında uzman eğitmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda; Konya tavrının öğrenciye 
aktarımı sırasında, takma  hareketinin daha iyi anlaşılması ve önemini vurgulamak amacı ile 
bu tekniğe “yumuşatma” dedikleri de görülmüştür. 

Yapılan araştırma sonucunda takma ve yumuşatma teriminin aynı anlamda kullanıldığı analiz 
edilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Konya Tavrının Bağlama Telleri Üzerindeki Gösterimi. 

 

Şekil 4. Konya Tavrı 

 
Şekil 5. Takma Tezene Tekniği 
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SONUÇ 

İlgili alanyazın taraması ve alanda uzman eğitimciler ile görüşmeler sonucunda, mesleki 
bağlama eğitiminde kullanılan aynı anlama gelen fakat farklı isimlendirmeleri bulunan çalma 
tekniklerinin olduğu anlaşılmış ve bu bağlamda 3 adet bağlama çalım terimine ulaşılmıştır. 
Bunların, 

1- Mute tekniği 
2- Tel ayırma tekniği 
3- Takma tezene tekniği 

olarak isimlendirildiği tespit edilmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda bu terimlerin her 
birinin farklı bir tekniğe işaret ettiği anlaşılmıştır. 
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A FIELD STUDY ON THE DETERMINATION OF BAĞLAMA PLAYING TERMS 
USED IN BAĞLAMA EDUCATION BUT NOT IN THE LITERATURE 
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ÖZET 

Terminoloji bir sözlükten ziyade terimlerin açıklandığı terim bilimidir. Özellikle aynı meslek 
dalında çalışan insanların ortak bir terminoloji kullanıyor olması o meslek grubundaki işleri 
kolaylaştırır. Bu yüzden hem icra ettiğimiz meslekte kendimizi geliştirme hem de talep edilen 
ihtiyaçlara geri dönüt verebilme anlamında mesleki terminolojiye hakim olmak, mesleğin 
sürekliliği ve ortaya çıkacak olan ürünlerin kalitesi açısından büyük önem taşır. Terminolojide 
karşılaştığımız terimlerin tanımı o mesleğe özgü bir tanımdır diyebiliriz. Meslek dışındaki 
bireylerin aynı terimi anlaması veya meslek grubundaki kişiler ile aynı şeyi anlaması 
beklenemez. Bu yüzden mesleki alanlarda kullanılan terimler yalnızca o mesleği icra eden 
kişiler tarafından anlaşılır ve kullanılabilir. Sonuç olarak belirli bir meslek grubunda 
kullanılan terimlerin tamamına mesleki terminoloji denir. 

Her meslek alanında olduğu gibi mesleki terminoloji, müzik alanında da oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Müzik terminolojisi, aynı dili konuştuğumuz insanlar ile daha sağlam iletişim 
kurmamızı sağlar. Fakat günümüze kadar müzik alanında yeterli bir terminolojinin 
oluşturulmaması veya oluşturulamaması, Türk Müzik eğitiminin sistematik bir şekilde 
ilerlemesine engel teşkil etmektedir.  

Bağlama çalgısının mesleki müzik eğitimi alanına geçmesi ile birlikte, müzik terminolojisinin 
alt dalı diyebileceğimiz bağlama terminolojisine ihtiyaç doğmuştur. Mesleki bağlama 
eğitiminde özellikle meşk yönteminin kullanılması durumunda usta ve çırağın aynı terimleri 
kullanıp anlamaları beklenir. Bir alana özgü terminolojinin kullanılmasının, o alana dair 
eğitimin daha sistematik ve planlı olmasına sebep olur. 

Bu sorundan dolayı yapılan bu araştırmada ilgili alanyazın taraması yapıldıktan sonra mesleki 
bağlama eğitiminde fiilen kullanılan fakat alanyazında herhangi bir açıklaması olmayan 
bağlama çalım terimlerinin varlığına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda bulunan terimler 
analiz edilip ilgili alanyazına kazandırılması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bağlama eğitimi, bağlama çalım terimleri, bağlama çalım teknikleri. 

 

 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 717 Sofia, Bulgaria



ABSTRACT 

Terminology is the science of terms in which terms are explained rather than a dictionary. The 
fact that people working in the same profession use a common terminology makes the work in 
that profession easier. Therefore, having a good command of the professional terminology in 
terms of both improving ourselves in the profession we perform and being able to give 
feedback to the requested needs is of great importance for the continuity of the profession and 
the quality of the products that will emerge. We can say that the definition of terms we 
encounter in terminology is a definition specific to that profession. Individuals outside the 
profession cannot be expected to understand the same term or to understand the same thing as 
people in the profession group. Therefore, the terms used in professional fields can only be 
understood and used by those who practice that profession. As a result, all of the terms used in 
a certain occupational group are called occupational terminology. 

As in every profession, professional terminology has a very important place in the field of 
music. Music terminology allows us to communicate more firmly with people we speak the 
same language. However, the fact that an adequate terminology in the field of music has not 
been established or cannot be established has been an obstacle to the systematic progress of 
Turkish music education. 

With the transfer of the baglama instrument to the field of professional music education, the 
need for baglama terminology, which we can call a sub-branch of musical terminology, has 
arisen. In vocational baglama training, especially when the meşk method is used, the master 
and the apprentice are expected to use and understand the same terms. The use of terminology 
specific to a field causes the education in that field to be more systematic and planned. 

In this study, which was made because of this problem, after the relevant literature was 
scanned, it was found that the terms of bağlama playing are actually used in vocational 
baglama education but have no explanation in the literature. It is aimed to analyze the terms 
found as a result of the research and to bring them to the relevant literature. 

Keywords: Baglama training, baglama playing terms, baglama playing techniques. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Türk Halk Müziği 

Türk halk müziği, kültürümüzün etkilerini günümüze taşıyan ve içerisinde savaş, aşk, acı, 
keder, sevinç, asker vb. konularını barındıran , kültürümüze ait çalgıları, söyleyiş tarzları ve 
biçimleri olan halk ezgileridir. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış olan Türk Halk 
Müziği, içerisinde yazıldığı dönemin müzikal yapısını barındırmakla beraber o dönemin 
kültürel anlamda derinliklerini de bizlere sergileyebilecek bir yapıya sahiptir. Halk 
edebiyatından ortaya çıkan Türk Halk Müziğinin büyük bir bölümü sözlü ezgilerden 
oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra sözsüz yani çalgısal ezgilerde Türk Halk Müziğinin bir 
parçasıdır.  

Büyükyıldız (2015), Türk halk müziğini; “halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, 
halkın içinde her zaman var olan halk sanatçıları tarafından yakılmış, yaratılmış bestelenmiş, 
değişimler ve yoğrulmalarla dilden dile, telden tele, kulaktan kulağa yayılarak geçmişten 
günümüze ulaşmış, bir ulusun özüne özgü geleneksel müziğidir” olarak tanımlamaktadır (ss. 
108). 
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Arseven (1992), ise; “bir sanat endişesi olmadan, halkın duygu ve düşüncelerini, sevinç ve 
acılarını, yiğitlik, göç, sevgi, sıla özlemi ve daha güncel yaşamın toplumsal olaylarını, sade 
fakat içten gelen ezgilerle anlatabilen ve halkın ortak yaratma gücünün ürünü olan müzik, 
halk müziği kavramını içerir” olarak yorumlamıştır (ss.15). 

Genellikle halk müziklerinde yani belli bir kültürün oluşturduğu müziklerde sanat endişesinin 
olmaması, akıllara sanattan uzak kuralsız bir müzik türü olduğunu getirebilmektedir. Belli bir 
yaşanmışlıklar sonucunda yazılmış hatta yakılmış türkülerde detaylı bir kurallar zinciri 
aramamız doğru değildir, aksine Halk Müziği için her türkü bir kuraldır diyebiliriz.  

Özbek’e (2014) göre, tabi ki sanat endişesi gütmemesi, ya da duygu-düşünce veya 
yaşanmışlıktan ibaret olması onların sanattan uzak olduğu anlamına gelmemelidir. “Şüphesiz 
ki halk sanatlarının birçoğunun yaradılışında sanat ve bilim şuuru yoktur, fakat bu onların 
kuralsız olduğu anlamına gelmez. Sanatta, kuralların eserlerden çıktığını unutmamak gerekir. 
Bir umman görünümünde olan Halk Müziğinde, her türkü bir kurallar demetidir” (ss.985). 

Bağlama Terminolojisi 

Terminoloji bir sözlükten ziyade terimlerin açıklandığı terim bilimidir. Özellikle aynı meslek 
dalında çalışan insanların ortak bir terminoloji kullanıyor olması o meslek grubundaki işleri 
kolaylaştırır. Bu yüzden hem icra ettiğimiz meslekte kendimizi geliştirme hem de talep edilen 
ihtiyaçlara geri dönüt verebilme anlamında mesleki terminolojiye hakim olmak, mesleğin 
sürekliliği ve ortaya çıkacak olan ürünlerin kalitesi açısından büyük önem taşır. Terminolojide 
karşılaştığımız terimlerin tanımı o mesleğe özgü bir tanımdır diyebiliriz. Meslek dışındaki 
bireylerin aynı terimi anlaması veya meslek grubundaki kişiler ile aynı şeyi anlaması 
beklenemez. Bu yüzden mesleki alanlarda kullanılan terimler yalnızca o mesleği icra eden 
kişiler tarafından anlaşılır ve kullanılabilir. Sonuç olarak belirli bir meslek grubunda 
kullanılan terimlerin tamamına mesleki terminoloji denir. 

Her meslek alanında olduğu gibi mesleki terminoloji, müzik alanında da oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Müzik terminolojisi, aynı dili konuştuğumuz insanlar ile daha sağlam iletişim 
kurmamızı sağlar. Fakat günümüze kadar müzik alanında yeterli bir terminolojinin 
oluşturulmaması veya oluşturulamaması, Türk Müzik eğitiminin sistematik bir şekilde 
ilerlemesine engel teşkil etmektedir.  

Gelenekselliğin bir gereği olarak, geleneksel müziklerin kendi içlerinde terminolojilerini 
korumaları, otantik yapılarının devamı açısından önemlidir. Türk Müzik türlerinin, özellikle 
eğitim alanında bütün müzikçilerin kabul edeceği, yadırgamayacağı bir terminoloji 
kullanılması sağlanmalı, daha evrensel ve çağdaş yapıda ortak müzik terminoloji sözlüğü 
yaratılmalıdır (Pelikoğlu, 2010, ss.87).  

Bağlama çalgısının mesleki müzik eğitimi alanına geçmesi ile birlikte, müzik terminolojisinin 
alt dalı diyebileceğimiz bağlama terminolojisine ihtiyaç doğmuştur. Mesleki bağlama 
eğitiminde özellikle meşk yönteminin kullanılması durumunda usta ve çırağın aynı terimleri 
kullanıp anlamaları beklenir. Bir alana özgü terminolojinin kullanılmasının, o alana dair 
eğitimin daha sistematik ve planlı olmasına sebep olur. 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, mesleki bağlama eğitiminde fiili olarak kullanılan fakat alanyazında 
olmayan bağlama çalım terimlerinin alan araştırma yöntemiyle tespit edilmesi ve mesleki 
müzik eğitimine kazandırılmasıdır.  
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YÖNTEM 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) çalışmasıdır. 
Alanda uzman kişiler olgubilim çalışmalarını; farkında olduğumuz fakat daha ayrıntılı ve 
derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız bölümlere odaklandığımız çalışmalar olarak 
tanımlamaktadırlar. 

Bu bağlamda; yapılan bu araştırmada olgubilim deseni kullanılarak araştırma sürecinde 
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla bağlama eğitiminde kullanılan 
fakat henüz literatürde yer almayan bağlama çalım terimlerini mesleki müzik eğitimine 
kazandırmayı amaçlamıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın temeli olan “bağlama eğitiminde kullanılan fakat alanyazında 
olmayan bağlama çalım terimlerinin belirlenmesi”  amacına yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

Parmak Sürme  

Uzun sap bağlamada pozisyon durumuna ve parmak numaralarına göre birçok farklı türde 
gam geçmek mümkündür. Bu hareketin temel amacı pes la notasından başlayıp sıralı bir 
şekilde tiz la notasına seyir yapmaktır. Bu hareketi uzun sap bağlamada yatay ve dikey 
pozisyonda, sadece alt tel gurubunu veya tüm tel guruplarını kullanarak geçmek mümkündür. 
İcracının, eserin sunduğu imkanlar doğrultusunda istediği şekilde gam geçmesi mümkündür.  

Tel gurupları; 1-2-3 rakamlarının yuvarlak içinde yazılması ile gösterilmektedir. 1 alt tel 
gurubunu, 2 orta tel gurubunu, 3 üst tel gurubunu temsil etmektedir. Yuvarlak içinde olmayan 
ve notaların tam altına yazılan rakamlar ise o notaya hangi parmak ile basılacağını gösterir. 

Bu hareketlere örnek verecek olursak; 

Yatay pozisyon için:  

 

 

Şekil 1. Yatay Pozisyon İçin Gam Örneği 

 

Dikey pozisyon için: 

Şekil 2. Dikey Pozisyon İçin Gam Örneği 
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Çalınan eserlerde ölçü devamındaki pozisyon baz alınarak parmak numaraları değişiklik 
gösterebilir.  

Yapılan araştırmada alanda uzman eğitmenler ile görüşmeler sonucunda; yatay ve dikey gam 
geçme pozisyonunun dışında, sadece 1. Parmağı (işaret parmağını) kullanarak alt tel 
gurubunda yatay pozisyonda parmağı pes si notasından başlayarak tiz la notasına kaydırak 
gam geçme tekniğinin varlığına ve bu tekniğin bazı eserlerde kullanıldığı bilgisine 
ulaşılmıştır. Bu hareketin icrasında sol el 1. Parmak kaydırma (glissando) tekniğini 
uygularken, sağ el ise tarama (tril) tekniğini uygular. Parmak kaydırma işlemi sırasında sol el 
tekniği bozulmadan kaydırmanın yapılması gerektiği uzmanlarca ifade edilmiştir. Bu hareket 
sonucunda doğru seslerin elde edilebilmesi için sağ ve sol el koordinasyonunun iyi seviyede 
olması gerekmektedir. Ayrıca tril işlemi sırasında zamansal olarak hiçbir aksamaya meydan 
verilmemesi gerektiği ve tril işleminin son notaya yani tiz la notasına sol elin işaret parmağı 
gelinceye kadar devam ettirilmesi gerektiği yine uzmanlarca vurgulanmıştır. 

Şekil 3. Parmak Sürme Tekniği 

 

Alanda uzman eğitmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda bu tekniğe “parmak sürme” 
denildiği analiz edilmiştir. Alanyazında yapılan tarama sonucunda ise böyle bir terimin 
olmadığı anlaşılmıştır.  

Parmak sürme yöntemine verilebilecek örnek eserlerden birisi “Somalı Zeybeği” dir ki bu 
eser üzerinde terimi tanımlamak daha kolay olacaktır. Yapılan incelemeler sonucunda Somalı 
Zeybeğinin 1. Ölçü 3. Kalıbında yazılı olan notaların genellikle parmak sürme yöntemiyle 
icra edildiği görülmüştür ki bu eser uzmanlarca da örnek olarak gösterilmiştir. Eserde, icracı 
notanın ilk iki kalıbında zeybek tavrını icra ettikten sonra 3. Kalıptaki gamı 0-1-1-2-4-1-2-4 
parmak numaraları ile geçmek yerine sadece 1. Parmak ile pes si notasından tiz la notasına 
kadar 1. Parmağını alt tel gurubundan hiç kaldırmadan sürükleyerek getirir. Bu hareketi sağ el 
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tril yaparak destekler. Aynı hareketi yine aynı eserin 2. Ölçü 3. Kalıbında da uygulamak 
mümkündür. Somalı Zeybeğinin yanı sıra bu hareketi bağlama icrası esnasında pek çok yerde 
kullanmak icracının inisiyatifinde olmasıyla beraber yapılan gözlemlerde daha çok 
altmışdörtlük nota geçişlerinde kullanıldığı görülmüştür. 

Şekil 4. Somalı Zeybeği Adlı Eserin Notası 

 

Yarım Ay Tezene 

Bağlama çalmak için iki farklı tezene tutuş şekli vardır. Bunlardan ilki tezenenin baş ve işaret 
parmaklarıyla tellere ve göğüs kapağına dik gelecek şekilde tutulmasıdır.  
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Şekil 5. 1. Tezene Tutuş Örneği 

 

İkincisi ise tezenenin aynı şekilde baş ve işaret parmaklarıyla tellere ve göğüs kapağına doğru 
50 ila 80 derecelik bir açıyla tutulmasıdır. 

Şekil 6. 2. Tezene Tutuş Örneği 

 

İcracıların bu iki tutuştan herhangi birini kullanması tamamen tercih meselesidir. Tezene 
tutuşunda tezene tutan elin dengeli olması icra açısından çok önemlidir. Tezene tutan elin 
dengesini sağlayabilmek için icracılar sağ elinin orta, yüzük ve serçe parmaklarını açarak 
tutuş sergilerler. Parmakların kapalı olarak tutulması bağlama çalımını ve sağ eli dengede 
tutmayı zorlaştıracaktır. 
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Şekil 7. Parmakların Açık Gösterimi 

 

Yapılan alan araştırmasında alanda uzman eğitimciler ile yapılan görüşmeler ve araştırmalar 
sonucunda, icracının daha net olmayan yani buğulu bir ses elde etmesi için tezeneyi neredeyse 
tellere ve göğüs kapağına yan ve çapraz gelecek bir şekilde tuttuğu görülmüştür. İlk iki tutuş 
şeklinde sesler net bir şekilde duyulurken, bu tutuş şeklinde çıkan sesler daha buğulu bir ses 
tonunda gelmektedir.  

Alanda uzman eğitmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda, bu tutuş şeklinin nerelerde 
kullanılacağı icracının inisiyatifinde olmasıyla birlikte daha çok bozlak açışlarda buğulu ses 
elde etmek için kullanıldığı ve bu tutuş şekline bazı eğitimcilerin “Yarım Ay Tezene” adını 
verdiği anlaşılmıştır. 

Şekil 1. Yarım Ay Tezene Tutuş Örneği 

 

Yedirme 

Doğru bağlama çalımının en önemli unsurlarından birisi notaları net bir şekilde icra 
edebilmektir. Notaları net ve temiz bir şekilde icra etmenin yolu ise iki elimize de bağlıdır. 
Sol elin dikkat edeceği nokta klavye üzerinde bulunan perdelerin üzerine basmamaktır. Buna 
ek olarak parmakların notaya basarken olabildiğince dik bir pozisyonda olduğuna ve sert bir 
baskı uyguladığına emin olunmalıdır. 
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Şekil 2. Sol El Parmağının Notalara Dik Basım Örneği 

 

Sağ el ise doğru tezene tutuşunu sergiledikten sonra sol el ile doğru kombinasyonu 
yakalamalıdır. Sağ ve sol elin bu hareketleri yapması sonucunda kuşkusuz daha net ve temiz 
bir ses elde edilecektir. 

Şekil 10. Doğru Tezene Tutuşu 

 

Araştırmanın doğrultusunda, alanda uzman eğitmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda, 
bağlama öğrencilerinin bağlama çalarken notaları sessiz ve güçsüz bir şekilde icra ettiğini 
gören bazı eğitimcilerin; “yedirerek çal”  veya “mızrabını yedir” ifadelerini kullandığı 
görülmüştür. Eğitimci bu ifadeler ile öğrenciye daha güçlü ve net bir şekilde icra etmesi 
gerektiğini bildirmektedir. Bu sayede çıkan seslerin daha net ve parlak olacağı 
beklenmektedir. Bu ifadelerden yola çıkarak yapılan görüşmeler sonucunda “yedirme” 
teriminin varlığına ulaşılmıştır. 

Daire Çizme (Çevirme) 

Bağlama icrasında başta gelen tavırlar arasında; Zeybek, Konya, Kayseri, Silifke, Teke, 
Yozgat - Sürmeli gibi tavırlar öne çıkmaktadır. Bu tavırlar icra edilirken ait oldukları 
bölgelerin kültürel özelliklerini içlerinde barındırırlar.  

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 725 Sofia, Bulgaria



Tavır icrası esnasında tavrın daha rahat uygulanabilmesi ve icra edilen tavrın özelliklerini tam 
anlamıyla icra sırasında sergilemek için bir takım icra  teknikleri uygulanır.  

Kayseri tavrı tezene kalıbının (tril kümesi) Kayseri yöresinde iki zaman içinde kullanılıp, bir 
dörtlük sürenin tril, diğer dörtlüğün 16’lık es ve darplarla kullanılan şeklidir. Bu kullanım 
sırasında trilden sonraki kullanımda es ve darp uygulanırken tezene tutan elin bağlama 
göğsünde bir daire çizmesi tavrın daha rahat uygulanmasını sağlar (Kaya, 2011:298).  

Şekil 3. Kayseri Tavrı 

 

Şekil 12. Kayseri Tavrının Bağlama Telleri Üzerinde Gösterimi 

 

Kayseri tavrı ircasında yöre türkülerindeki ezgisel farkların nedeni ile tril kümesinin başta 
veya sonda olması gerekebilir veya sürekli es bulunan bölüm kullanılabilir (Kaya, 2011:298). 

Yapılan görüşmeler sonucunda; özellikle Kayseri Tavrında tezene tutan elin bağlama 
göğsünde saat yönünde daire çizmesi hareketine “daire çizme” veya “çevirme” adının 
verildiği görülmüştür.  İcracının bu hareketi yapmasının temel amacı tavrı daha rahat icra 
etmesidir. Bu hareketin sık olarak Kayseri Tavrında görülmesinin yanı sıra sık olmasa da 
Konya Tavrı icrasında da görülmesi mümkündür. 

Şekil 4. Daire Çizme (çevirme) Örneği 
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Geciktirme  

Konya tavrının temelini oluşturan tezene kalıbı 3 bölümden oluşmaktadır. İcracı Konya 
tavrını icra ederken tüm tellere üstten aşağıya vuruş yaptıktan sonra alt telde çırpma yapar ve 
son olarak üst telde takma yaparak Konya tavrını tamamlamış olur. Üç bölümden oluşan 
Konya tavrının tüm bölümleri icra sırasında büyük önem taşımaktadır. Birinci bölümde 
noktalı onaltılık notanın tam anlamıyla icra edilmesi daha sonrasında alt telde çırpma 
yapılması ve son olarak üst tel gurubunda takma tezene yapılması Konya tavrının tam 
anlamıyla icra edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Tezene vuruş yönleri sırasıyla şöyledir;  

Birinci bölümde tüm tellere üstten aşağıya doğru bir kez vurulur. İkinci bölümde ise alt tel 
gurubunda alt üst mızrabı yapıldıktan sonra alt ve orta tel alttan yukarıya doğru çekilir. Son 
olarak üçüncü bölümde ise üst tel alttan yukarıya doğru çekilir. Ayrıca üçüncü bölümde üst 
telin alttan yukarıya doğru çekilmesine takma tezene adı verilir. İkinci bölümde ise alt telin 
hızlıca alt üst çalımına çırpma adı verilmektedir. Bu hareketler Konya tavrı haricinde de 
bağlama icrasının birçok bölümünde kullanılması mümkündür.  

Şekil 14. Konya Tavrı 

 

Konya tavrı icrasında karşılaşılan en büyük yanlışlardan birisi takma tezenenin net bir şekilde 
duyulmamasıdır. Karşılaşılan bir diğer yanlış ise birinci bölümdeki noktalı onaltılık notasının, 
süre değerinin daha altında icra edilmesidir.  Yapılan görüşmeler sonucunda tezene kalıbının 
birinci bölümünün noktalı onaltılık olmasından dolayı çırpma bölümüne geçmeden önce 
öğrencinin bu süreyi beklemesi için eğitimcilerin ilk vuruşunu “geciktir” demesi üzerine 
“geciktirme” teriminin varlığına ulaşılmıştır. 

Kesme  

Bağlama icrasında sol el baş parmağının kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle kısa sap 
bağlamada üst tel gurubunda do notasını icra ederken baş parmağın görevi oldukça fazladır. 
Uzun sap bağlamada baş parmağın kullanımı kısa sap bağlamaya göre daha az olsa da baş 
parmak kullanımı yaygındır.  
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Şekil 15. Uzun Sap Bağlamada Baş Parmağın Kullanımı 

 

Araştırmanın doğrultusunda, alanda uzman kişiler ile yapılan görüşmeler sonucunda 
bağlamada baş parmağın kullanılması durumuna “kesme” isminin verildiği anlaşılmıştır. 
Yapılan görüşmelerde alanda uzman eğitimciler; icracının kesme hareketini istediği yerde 
kullanmasının mümkün olmasıyla birlikte bu hareketin mecburen kullanılması gerektiği 
yerlerinde var olduğunu görüşmeler sırasında bildirmiştir. Bu durumun en belirgin örneğinin 
ise “Elmaların Yongası” adlı eserde görüldüğü analiz edilmiştir.  

Elmaların yongası adlı eserin birinci ölçüsünün dördüncü kalıbında bulunan mi, re, do 
notalarının Konya Tavrı ile sadece alt tel gurubunda icra edilmesi mümkün değildir. Bu 
yüzden bu kalıptaki do notası üst tel gurubunda baş parmak ile basılır ve bu esnada sağ el 
takma tezene tekniğini uygular. Bu tekniği eserde bulunan tüm mi, re, do notaları için 
uygulamak gerekir. 

Şekil 16. Elmaların Yongası Adlı Eserin Notası 
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Ezme  

Enstrüman icrasında birden fazla süsleme tekniği vardır. Bunlardan birisi ise “vibrato” 
tekniğidir. Sol el parmağımızı bir notaya bastıktan sonra daha tizdeki başka bir notaya kadar 
aynı parmağımızı tel üzerinde kaydırmaya “vibrato tekniği” denir. Bu hareketi, sağ el tezene 
vuruşu yaparak destekler. Tezene vuruşundan sonra sol el parmağını tel üzerinden 
kaldırmadan ilk önce tiz notaya doğru hareket eder ve tekrar başlangıç noktasına geri döner. 
Bu hareket nota süresi boyunca devam eder.  

Vibrato tekniği Batı Müziği sazlarının yanı sıra Türk Müziği sazlarından bağlamada da 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bağlama icrasında tril, çarpma, çekme, kaydırma gibi birçok 
süsleme tekniği vardır. İncelenen birçok bağlama metodunda da vibrato (titretme) tekniğinin 
yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür.  

Bağlama icrasında vibrato tekniğinin kullanım amacı uzun süreli seslerin, tezene vuruşundan 
sonra uzamasını ve sesi titreterek süslemesini sağlamaktır. Bu hareket ilk notaya tezene 
vuruşu yapıldıktan sonra pes notadan tiz notaya doğru parmağın tel üzerinden kalkmadan nota 
süresi boyunca sürtme yapması ile gerçekleşir. 

Yapılan araştırmalar ve alanında uzman eğitimciler ile görüşmeler sonucunda; özellikle kısa 
sap bağlamada si bemol 2 notasını si bemol notasıyla, do diyez notasını do diyez3 notasıyla 
ve fa diyez 3 notasını fa notası ile nota süresinin izin verdiği süre boyunca sürekli titretme 
tekniğine “Ezme” denildiği analiz edilmiştir. 

Şekil 17. Si Bemol 2 Notasında Ezme Tekniği 

 

Şekil 18. Do Diyez Notasında Ezme Tekniği 
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Şekil 19. Fa Diyez 3 Notasında Ezme Tekniği 

 

Özellikle kısa sap bağlamada kullanılmasının yanı sıra diğer bağlama türlerinde de kullanımı 
mümkündür. Bu hareket; sol el parmağımızın si bemol 2, do diyez ve fa diyez3 notasına 
bastıktan sonra sağ elin tezene vuruşu ile başlar. Devamında yine aynı parmak ile si bemol, do 
diyez 3 ve fa  notasına parmak sürülür. Bu hareket nota süresi boyunca bu notalar arasında 
devam eder. Bu hareket ayrı ayrı si bemol 2, do diyez ve fa diyez 3 notalarında yapılır.  

Ezme ve vibrato tekniklerinin arasındaki en belirgin farklardan ilki, vibrato tekniğinin pes 
notadan başlayıp tiz notaya doğru bir hareket sergilerken, ezme tekniğinin ise tiz notadan 
başlayıp pes notaya doğru hareket sergilemesidir. Bir diğer fark ise vibrato tekniğini tüm 
notalarda uygulayabilirken ezme tekniği sadece si bemol 2, do diyez ve fa diyez 3 notaları 
için geçerlidir.  

Sızlatma  

Bağlama icrasında bir diğer süsleme tekniği ise “çarpma” veya “vurma” adıyla bilinmektedir. 
Yapılan araştırmalara göre bağlama metotlarında çarpma isminin yaygın olarak 
kullanılmasıyla birlikte nota üzerinde gösterimi ise yaygın olarak “V” harfine benzer bir 
şekildedir.   
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Çarpma; tezeneyle veya tezenesiz elde edilen sesin hemen ardından parmağın tele 
çarpmasıyla yapılan bir süslemedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere 1. Parmak mi notasına 
basılıyken tezene yukarıdan aşağıya doğru hareket eder ve ardından 2. parmak sert bir şekilde 
fa notasına vurur. Daha sonra aynı yöntem tezenenin aşağıdan yukarıya doğru çekilmesi ile 
tekrarlanır. Aynı hareket tek tezene darbesiyle de yapılabilir.  

Şekil 20. Çarpma Tekniğinin Nota Üzerinde Gösterimi  

 

Yapılan araştırma ve alanda uzman eğitimcilerle görüşmeler sonucunda özellikle kısa sap 
bağlamada si bemol 2 notasını farklı çeşitlerde süsleme tekniklerinin var olduğu görülmüştür. 
Ezme tekniğinin yanı sıra “sızlatma” tekniğinin de varlığına yapılan araştırmalar sonucunda 
ulaşılmıştır. Söz konusu tekniğin özellikle kısa sap bağlamada kullanılmasının yanı sıra diğer 
bağlama türlerinde de kullanımı mümkündür.  

Yapılan araştırmalar sonucunda; kısa sap bağlamada si bemol 2 notasını süslerken önce sol el 
yüzük parmağıyla si natürel notasına basıp daha sonra orta parmakla si bemol 2 notasına 
bastıktan sonra yüzük parmağıyla sürekli şekilde si natürel notasına çarpma yapılmasına 
“sızlatma” denildiği analiz edilmiştir.  

Şekil 21. Sızlatma Tekniği 

 

Çarpma yapılırken dikkat edilmesi gereken husus ise çarpmanın sert bir şekilde değil de 
telden çok uzaklaşmadan yumuşak bir şekilde si natürel notasına dokunulmasıdır. Sızlatma 
tekniğinin bu özelliği ise sızlatma ve çarpma tekniğini birbirinden kolayca ayırmanın başlıca 
yoludur. Sızlatma ve çarpma tekniklerinin bir diğer farkı ise; çarpma tekniği pes notadan 
başlayıp tiz notaya doğru hareket sergilerken, sızlatma tekniği tiz notadan başlar ve pes 
notaya doğru hareket sergiler. Bir diğer fark ise; çarpma tekniği bağlama icrasında istenilen 
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yerde kullanılırken, sızlatma tekniğinin sadece si bemol 2 notasında kullanıldığı görüşmeler 
sonucunda analiz edilmiştir.  

SONUÇ 

İlgili alanyazın taraması ve alanda uzman eğitimciler ile yapılan görüşmeler sonucunda, 
mesleki bağlama eğitiminde fiili olarak kullanılan fakat ilgili alanyazında herhangi bir 
açıklaması bulunmayan bağlama çalma tekniklerinin olduğu anlaşılmış ve bu bağlamda 8 adet 
bağlama çalım terimine ulaşılmıştır. Bunların; 

1- Parmak sürme 
2- Yarım ay tezene 
3- Yedirme 
4- Daire çizme 
5- Geciktirme 
6- Kesme 
7- Ezme 
8- Sızlatma 

olarak isimlendirildiği tespit edilmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda bu terimlerin her 
birinin farklı bir çalma tekniğine işaret ettiği ve mesleki bağlama eğitiminde fiili olarak bu 
terimlerin kullanıldığı anlaşılmıştır. 
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ТЕЗИС 
 
В статье рассказывается о слиянии восточной и западной эстетики, о дизайнерах, 

повлиявших на процесс создания и соединения культур, о влиянии истории, политики, 

современных дизайнеров, использующих синтез двух этнических культур Востока и 

Запада. Начиная с 17 века, когда шла активная торговля с Турцией, благодаря чему 

удивительные турецкие ткани появились и в Европе, и в России. С тех пор восточные 

мотивы были в авангарде западной моды, затем ненадолго ушли в тень. Самым ярким 

и запоминающимся стилем стал восточный, имевший названия «гарем», «японизм», 

«египтомания». Во многих проектах ультрасовременных дизайнеров присутствует 

восточная традиция, духовно обогащающая предметный мир западного человека. 

Восток очень интересен для современного дизайна, так как содержит в себе важные 

качества. Ценным опытом является восточный традиционализм - способность 

восточной культуры сохранять и поддерживать традиции на протяжении многих веков. 

Примеры синтеза восточных и западных традиций дизайна одежды убеждают, что 

именно диалог культур способен придать современной культуре столь необходимые ей 

экологические качества. 

Ключевые слова: Восток, Запад, дизайнеры, мода, стиль, традиция, культура. 

 

ABSTRACT 
The article tells about the fusion of the of Eastern and Western aesthetics, about designers 

who influenced the process of creating and connecting cultures, about the influence of 

history, politics, modern designers using the synthesis of two ethnic cultures of East and 

West. Starting from the 17th century, when there was an active trade with Turkey, thanks to 

which amazing Turkish fabrics appeared both in Europe and Russia. Since then, oriental 

motifs have been at the forefront of Western fashion, then briefly faded into the shadows. The 

most striking and memorable style was the oriental, which had the names "Harem", 

"Japanism", "Egyptomania". In many projects of ultra-modern designers, there is an oriental 
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tradition, spiritually enriching the objective world of a Western person. East is very 

interesting for modern design, because it contains important qualities. A valuable experience 

is oriental traditionalism - the ability of oriental culture to preserve and maintain tradition for 

many centuries. 

Examples of the synthesis of Eastern and Western traditions clothing design convinces that it 

is the dialogue of cultures that can give modern culture the ecological qualities it needs so 

much. 

Key words:  East, West, designers, fashion, style, tradition, culture. 

 

Введение 

На каждом этапе своего развития мода стремится сочетать в себе исторические и 
авангардные идеи. Обращение к прошлому в истории костюма, всегда связано с 
использованием художественных, конструкторских, технологических процессов, оно 
становится связующей нитью между поколениями, благодаря чему создаётся 
современный костюм.  

Восточный стиль уже давно завоевал ведущие позиции в мире моды и это уже не 
просто стиль моды, это глобальная черта нашего времени. 

Когда какой-либо необычный предмет или элемент одежды появляется в другой 
культуре, то носители местного языка называют его либо своим именем, либо по 
форме или функции, свойственным объектам, уже существующим в родном языке и 
наоборот. При взаимодействии различных культур каждый элемент творчества, в том 
числе и мода, приносит нечто новое, расширяющее когнитивное поле языка, 
изменяющее его как знаковую систему. 

В сфере моды создается мультикультурная одежда, которая нередко облегчает путь к 
пониманию, помогает избегать конфликты, поскольку не привлекает к себе излишнего 
внимания, но и не отталкивает. Такая одежда одновременно, с одной стороны, 
поддерживает активность, узнаваемость ее владельца, поскольку позволяет ему в 
другой культуре чувствовать себя наравне с другими. А с другой стороны, она служит 
важным фоном для сотрудничества, поскольку создает условия для совместного 
поиска взаимовыгодных решений. 

Современный дизайн одежды представляет собой синтез восточной и западной 
традиций, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. В любом проекте 
дизайнеров, даже ультрасовременном, присутствует восточная тенденция, духовно 
обогащая предметный мир западного человека, которая существенно отличается от 
европейской. В этом ее ценность, ибо одна культура может сказать то, чего не может 
сказать другая, без этого взаимодействия звучание мировой культуры не будет 
полным. 
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Спокойный Восток всегда был и остается неким заповедником непреходящих 
ценностей, подлинным хранителем традиций и непреложных критериев красоты: 
спокойная мягкая женственность, спрятанная в драпировки, которые подчеркивают 
грацию и придают волнующую загадочность женскому силуэту. В мужском варианте - 
это подчеркнутая мужественность. Таинственность восточных шелков, 
завораживающий блеск парчи, притягательное и нарушающее покой сияние 
драгоценностей на неуловимых красавицах всегда будут волновать умы и чувства всех, 
кто прикоснулся к этому чуду – Восток.  

Исследование и выводы 

В моделировании одежды обращение к традициям других стран имеет длинную 
историю. Восток всегда привлекал Запад экзотикой и богатством. В любой период 
истории костюма можно обнаружить восточные влияния: от эпохи Крестовых походов 
до этнического стиля в современной моде. Этнический стиль использовал элементы 
традиционного костюма разных народов мира. Как правило, это: сари, саронг, кимоно, 
пончо и т.п. Многие модные цвета были заимствованы из культуры стран Востока – 
синий индиго, цвета «пряностей», желтый, оранжевый, так же аксессуары и 
украшения.  

После Возрождения уже в XVII веке шла активная торговля с Турцией, благодаря 
которой и в Европе, и в России появились роскошные турецкие ткани. В XVIII веке 
вошел в моду стиль “тюркери”. В моде появились подушки, восточные сладости и 
фрукты, а Крымская кампания в середине XIX века снова вызвали большой интерес к 
восточной культуре. 

 Еще в конце XIX века в Лондоне существовал базар, торговавший кимоно, шелковыми 
блузами со сказочно красивыми цветами, индийскими сари, индонезийскими 
украшениями, тайскими парео и прочими товарами из Страны восходящего солнца и 
стали хитами английской богемы.  

 В начале XX века, мотивы орнаментики (хризантемы, гортензии, ветки сакуры, ирисы, 
бабочки и стрекозы) встречались в вышивке, в тканях, ювелирных изделиях и стали 
характерными особенностями стиля. 

 На рубеже XIX-XX веков зародился стиль «модерн» (от фр. «новый», 
«современный»), после которого стили и начали меняться каждое десятилетие. С тех 
пор восточные мотивы то появлялись в авангарде западной моды, то ненадолго 
уходили в тень. Мир уже не раз переживал массовое увлечение экзотикой. Кутюрье с 
давних пор черпали вдохновение в богатейших традициях восточной культуры, а 
порой даже заимствовали отдельные элементы гардероба. Самым ярким и 
запоминающимся стилем стал восточный, который носил названия «гаремный», 
«японизм», «египтомания». Он родился благодаря влиянию нескольких факторов, в 
том числе и благодаря приехавшему с гастролями в 1909 году во Францию балету 
«Русские сезоны», руководимый Дягилевым, чьи актеры выступали в экзотических 
костюмах Востока.  
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Это культурное событие повлияло на творчество французского модельера Поля Пуаре: 
он внёс в свои коллекции восточные мотивы. Так появились шаровары, тюрбаны 
розовых, золотых, канареечно-желтых, ядовито-зеленых и лазурно-голубых цветов. 
Никогда прежде одежда не была столь красочной. Почти в то же время Жанна Ланвен, 
коллега Пуаре по цеху, выпускает коллекции с простыми красноречивыми названиями: 
«Марокко» (1911), «Тегеран» (1921), «Сингапур» (1923), «Пекин» (1924). 

 Франция была увлечена прелестью Востока. В балете «Клеопатра» господствовало 
буйство красок: сочетание фиолетового и изумрудного, розового с желтым и черным. 
Барочные постановки Дягилева «Шехерезада» и «Синий Бог» оказывали влияние на 
искусство и моду. Парижане были покорены пряными ароматами Востока, которые 
веяли от прозрачных тканей, расшитых золотом и серебром, турецких шаровар, 
тюрбанов с разноцветными перьями. 

Особое влияние на моду 1910-х годов оказали театральные костюмы по эскизам 
Л.Бакста. В костюмах Бакста нашли новое воплощение две тенденции – увлечение 
экзотикой Востока и античностью. Идеи Л.Бакста оказали огромное влияние на 
парижскую моду, особенно на творчество Поля Пуаре. П.Пуаре посещал все премьеры 
Русских сезонов, в результате появились «восточные» модели. Например, вечерние 
пальто, напоминали восточные халаты с широкими рукавами и щелевидной проймой. 
Пуаре ввел в моду покрой рукава кимоно, асимметричные застежки, асимметричные 
драпированные верхние юбки (тюник) и пальто овального силуэта, ввел в моду яркие 
цвета: ярко-синий в сочетании с желтым, оранжевый с изумрудно-зеленым, розовый с 
желтым. Он любил восточные ткани – прозрачный газ, золотую и серебряную парчу, 
бархат, вышивки золотом и серебром. К тюрбанам Пуаре предложил прическу из 
гладко зачесанных волос с низким пучком или короткую стрижку. У Пуаре были идеи, 
тогда не принятые обществом: платье-мешок, юбка-брюки, женские шаровары. 
Каждой модели давал свое название – «Шербет», «Минарет», «Мандарин» и т.п. 

В 1911 г. Пуаре выпустил свои духи, названия которых напоминали о Востоке: 
«Китайская ночь», «Минарет», «Магараджа» и т.п. 

 В 1920-х гг. одним из экзотических стилей был китайский стиль. Китайские 
декоративные собачки, китайские картины на шелке украшали салоны, китайские 
зонтики были дополнением к костюму. 

 Раскопки Х.Картера гробницы фараона Тутанхамона вызвали появление нового стиля 
– египтомании. Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921 г. 
Геометрические женские стрижки, напоминающие египетские парики, платья 
удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши, серьги в египетском стиле стали 
приметами моды 1920-х гг. 

Следующий этап моды на все восточное появился в 1960-х с появлением на свет 
субкультуры хиппи. Буржуазной моде бунтующая молодежь противопоставила 
наряды, заимствованные у азиатских и африканских народов. Все существование 
«детей-цветов», их мировоззрение, образ жизни шли вразрез с общепринятыми 
правилами и нормами поведения. Это подчеркивалось «иными» этническими 
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мотивами в одежде, обуви, аксессуарах, замешанными на истории марокканцев, 
ямайцев, американских индейцев, цыган. Именно хиппи вновь открыли для моды 
индейские мокасины, мексиканские пончо, марокканские туники, пестрые цыганские 
юбки, аксессуары из бисера, «фенечки» и много другое. 

История моды получила новые яркие направления, несвойственные традиционной 
европейской цивилизации. Взяв за образец для подражания народы Древнего Востока, 
хиппи носили одежду, которая не сковывала движения: блузки и платья из 
полупрозрачных тканей, «летающие» туники и шарфы, индийские сари и одеяния 
монахов Тибета. 

На развитие этнического стиля в истории моды в значительной степени повлиял 
японский модельер Кензо. Его коллекции отличаются жизнерадостной пестротой. 
Интересно сочетание простого покроя кимоно и скандинавских, южноамериканских, 
дальневосточных элементов. Японские ткани в цветочек здесь соседствуют с 
шотландской клеткой, китайская жакетка с воротником-стойкой дополняется белыми 
хлопковыми оборками в стиле кантри. Кензо активно использует испанские болеро, 
индейскую бахрому, русские косоворотки и меховые шапки, индийскую пенджаби. 
Эксперименты модельера привели к сочетанию спортивного или классического стиля с 
элементами этно. 

В 1963 году, дизайнер из Лос-Анджелеса Руди Гернрайх использовал этнические 
мотивы – создал серию платьев из набивной ткани по мотивам японского кимоно. В 
1965 году – по мотивам индийского мужского костюма 

Этнический стиль присутствует во всех коллекциях Жана-Поля Готье с 1976 года. 
Любимым приемом Готье является использование элементов национальных костюмов 
различных народов – в коллекциях «Большое путешествие», «Монголы», 
«Африканская сага». 

 В 1976 году, говоря об одной из своих коллекций, Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) 
отметил: «Эта коллекция будет красочна, жива, ярка. Ткани соткут так, как это делают 
в Марокко для пошива джелляб — шерстяные в полоску. Я не знаю, является ли это 
моей лучшей коллекцией. Но это моя самая красивая коллекция. Посещение 
Марракеша стало для меня сильнейшим шоком. Этот город научил меня цвету». 

Кутюрье интерпретировал национальную одежду жителей Марокко, орнаменты и 
вышивки. Классические образцы Ив Сен-Лорана демонстрируют глубокую связь 
между западной и восточной культурой. Всемирно известный дизайнер часто получал 
вдохновение именно в этой стране. 

История орнаментов уходит в далекую древность: еще до возникновения 
письменности существовали символичные наскальные рисунки – петроглифы. В 
Древнем Риме латинский глагол ornare означал «украшать» – в смысле снабжать 
необходимым, оснащать, вооружать. В представлении древних орнамент в отличие от 
декора был практически необходимой, утилитарной частью любого изделия, точно так 
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же как охраняющее жизнь воина вооружение (ornamentum). Поэтому орнамент тесно 
связан с поверхностью, на которую он нанесен, и немыслим без нее. 

Значительное место в орнаментике восточных тканей отдано символу. У каждого 
отдельного мотива, будь он геометрического, животного или растительного 
происхождения, есть свое символическое обоснование; это же утверждение применимо 
и к цветовому решению. 

Пришедшая из далекой древности, как выражение сути древних религий и ставшая 
впоследствии элементом декора, Бута (пейсли) оказала свое огромное влияние на все 
восточные культуры. Став некой моделью, эталоном для создания своеобразных 
"бутаобразных" восточных форм в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Таким образом, знаменитый мотив «пейсли» внес свой существенный вклад в развитие 
текстильной орнаментации, обогащая мировую материальную культуру общим 
художественным языком и оказывая заметное влияние на самую актуальную моду. 

Первым популярным товаром с рисунком пейсли в Европе были кашемировые шали из 
индийского региона Кашмир. Они были крайне дорогими, и позволить себе их могли 
только обеспеченные аристократы. В начале XIX века шотландские мастера научились 
ткать «пейсли» на жаккардовых ткацких станках – и шали с пейсли стали более 
массовым продуктом. Но уже были не кашемировыми, а из овечьей шерсти или шелка, 
и цветов было значительно меньше, чем у аутентичного индийского товара. 

В семидесятые годы XX века, пейсли становится неотъемлемым атрибутом хиппи-
движения. Произошло это большей частью благодаря The Beatles, которые привезли 
индийский колорит из своего путешествия в Ришикеш к гуру Махариши. 

«Пейсли» появляются везде: на Роллс-Ройсе Джона Леннона, на рубашках с огромным 
воротником, на клешеных брюках, на подкладках пиджаков и на самих пиджаках, 
женских платьях и детских колясках. 

Время психоделической революции проходит, но «пейсли» остаются символом 
бунтарского духа. Постепенно пейсли перенимают в свой визуальный словарь уличные 
группировки – разноцветные банданы с орнаментом становятся способом отличить 
своих от чужих. «Пейсли» и банданы становятся настолько взаимосвязанными 
понятиями, что и сейчас узор пейсли часто называют bandana print. 

В 1980-е годы итальянская компания Etro во главе с Джироламо Этро, очарованного 
орнаментальными мотивами индийского текстиля, выпускает коллекцию 
декоративных тканей с орнаментом «пейсли», делает восточный орнамент своим 
фирменным знаком и с тех пор не перестает поражать обилием современных вариаций 
на эту тему. 

С рисунком пейсли Vans выпустили кеды, Undefeated — кепку, Opening Ceremony 
совместно с Adidas — целую коллекцию одежды и обуви, Herschel — рюкзаки, а Fred 
Perry вместе с известным производителем галстуков Drake’s — серию поло и рубашек.  
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Одно из самых стойких новшеств в моде– открытые животы. Эта мода пришла из 
Индии, западные (а вслед за ними и российские) поп-певицы начали надевать 
ультракороткие топы, демонстрируя плоский животик. Правда, открывая пупок, они не 
стали скрывать все остальное, что было бы более гармонично. Самым главным хитом 
являются платки. Традиционно «платочные» марки (Etro, Hermes) имеют 
серьезнейшую вовлеченность в рынки исламских стран. 

Также ощутима тенденция выхода исламских дизайнеров из тени частных заказов к 
более широкой аудитории. Потенциал рынка исламской моды огромен. Первое шоу 
исламской моды имело место в 2003 году в Иране. 

В настоящее время этнические влияния в моде присутствуют повсеместно. 
Европейские дизайнеры снова обратились к Востоку, соединяя эстетику Запада с 
оригинальным восточным стилем и орнаментом. Дизайнеры увлечены мотивами 
Востока, древнего и современного, с его традициями, изяществом, женственностью и 
роскошью. Аромат Востока присутствует практически во всех коллекциях. В моде 
экзотические восточные одеяния с их роскошью, блеском, золотом, серебром и 
бриллиантами.  

Модельеры активно используют самые разные виды шелка: тончайший газ, 
нежнейший атлас, тяжелую и плотную парчу, бархат. Роскошно выглядят орнаменты в 
виде драконов, пионов, цветков лотоса, рыбок среди водорослей, летящих гусей или 
экзотических восточных дворцов. Одновременно с яркими тканями активно 
используется вышивка, которую мы видим везде: на веерах, нарядных халатах, туфлях, 
подушках, платочках, зонтиках. Восточная роскошь, вкупе со сдержанностью Запада, 
врывается в наш гардероб немыслимыми сочетаниями меха и кружева, закрытости и 
обнаженности, пуританства и сексуальности одновременно. 

Интересно творчество Оскара де ла Рента — американского модельера 
доминиканского происхождения, основателя компании Oscar de la Renta. Дважды был 
президентом Совета американских модельеров. 

Смешение культур – вот главная характерная черта творчества американского 
дизайнера. Наряды от Оскара де ла Рента всегда пользовались популярностью у самых 
ярких и влиятельных женщин своего времени. В разные годы клиентками модельера 
были Нэнси Рейган, Хилари Клинтон, Лора Буш и Мишель Обама. Первые леди 
страны неоднократно прибегали к услугам Оскара де ла Рента, отдавая должное 
мастерству и таланту дизайнера. Оскар де ла Рента ввёл в обиход такое понятие, как 
жертва моды. 

Джон Гальяно (John Galliano) – ревностный приверженец роскошного стиля Пуаре, в 
1998 году создает модели для Дома Диора. Гальяно неоднократно утверждал, что для 
него вторым по значимости (после Кристиана Диора) источником вдохновения 
являются работы Пуаре. 

Восток, а именно Египет, стал вдохновением его коллекции на 2004. Золото, золотые 
пески, золотое солнце – легло в основу создания коллекции. В коллекции красовалась 
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бирюза во всех ее оттенках. Макияж Маэстро позаимствовал у Клеопатры и Рамзеса. 
Что касается тканей, то здесь преимущественно использовался шелк, в больших 
количествах, чтобы передать все богатство золотого оттенка. 

Среди дизайнеров, представляющих свои коллекции на ведущих неделях моды в 
Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, присутствуют и выходцы из арабского мира. 
Например, дизайнеры ливанского происхождения, которые славятся своими 
роскошными платьями для красных дорожек. Это известные дизайнеры в мире моды: 
Эли Сааб, Зухаир Мурад, Бэзил Сода, Роберт Аби Надер, Джордж Хобейка, Джордж 
Чакра, а также Наим Хан – американский дизайнер индийского происхождения.   Их 
наряды носят звезды первой величины: Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Николь 
Кидман и Анджелина Джоли. 

Хотелось бы также упомянуть о гениальной Заха Хадид. 

Заха Хадид, британский архитектор арабского происхождения, адепт 
деконструктивизма. Заха – первая в истории женщина-архитектор – лауреат 
Притцкеровской премии, аналога нобелевки в архитектурном мире. Обладатель 
престижной премии Стирлинга. Она ученица и последователь Рема Колхаса, ее 
институты – русский конструктивизм и Баухаус. Заха Хадид – единственная известная 
на весь мир женщина-архитектор. 

Япония – самая загадочная и закрытая страна Азии, государство восходящего солнца, 
новых технологий и совершенно особенного взгляда на красоту и моду. Близость к 
природе, врожденный концептуализм и любовь к нестандартным экспериментам с 
формами и кроем – отличительная черта практически всех японских дизайнеров. 
Прорвавшись на европейские и американские подиумы к 80-м годам, модельеры из 
Японии навсегда изменили мир моды. Сегодня стиль от японских дизайнеров – это 
общепризнанный концептуализм, неповторимый и узнаваемый, уважаемый всеми 
модными критиками. Всеобщее признание к творениям японских дизайнеров началось 
в середине нулевых годов – и возрастает год от года. Коллекции японких мастеров не 
сразу завоевали внимание европейского модного сообщества. В начале 70-х годов 
первые попытки покорить западную fashion-индустрию предприняли два выходца из 
Японии, Такада Кензо и Иссей Мияке. В будущем оба модельера станут легендами и 
флагманами японского модного пространства в Европе. Но начало карьеры двух 
дизайнеров было непростым: новые идеи и концепции совершенно не принимались 
среди консервативной парижской публики. Несмотря на это, и Кензо, и Мияке открыли 
собственные фирменные магазины, где продавали «одежду будущего» из резины, 
железа, бумаги и других материалов, малоподходящих для создания традиционных 
моделей. 

Великий реформатор от моды Йоджи Ямамото создал собственную марку в 1971 году, 
и только через 10 лет мир увидел первую коллекцию начинающего дизайнера. Тогда 
творения Ямамото были названы «концом моды» - асимметричные комплекты из 
грубых тканей, преобладающий черный цвет, небрежный пошив и отсутствие в 
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коллекции каких-либо традиций и условностей вызвали волну критики в сторону 
дизайнера. 

Вслед за Йоджи Ямамото парижскую модную общественность шокировала Рей 
Кавакубо, представившая столице моды творения своей марки Comme des Garcons 
(«Как мальчики»). Модели бренда – сплошь черные, геометрические, строгие, на волне 
нового концептуализма и минимализма, были названы «post Hiroshima look» и 
совершенно не понятыми критиками. 

 

Заключение 

Мода в восточном стиле очень разнообразна, ведь она включает в себе элементы 
этнических стилей народов всей Азии, Японии, Китая, Индии, Таиланда, стран 
Ближнего Востока.  

Восточный крой – это широкие рукава, небольшие воротники-стойки, широкие пояса, 
одежда с запахом, застежки встык, платья рубашки и кимоно. 

Платье с восточными мотивами может быть, как минималистичным, в духе Японии, 
так и роскошным, сложным в стиле арабских стран. Общим для них является любовь к 
роскошным тканям – сияющий атлас и гладкий шелк, тонкие летящие слои шифона и 
органзы, парча, адрас и шойи. 

Для восточных стран характерна более свободная одежда, не открывающая тело, 
многослойность, разнообразные драпировки. Также может быть облегающей, 
минималистичного кроя. 

Восточные женщины отличаются особой любовью к аксессуарам и украшениям – 
множество цепочек, роскошные серьги и массивные колье, браслеты и украшения для 
головы – все это важная часть образа. 

Принт в восточном стиле может быть, как многоцветным, так и монохромным. 

Очень часто в образах с восточными мотивами встречается вышивка и рисунки, 
особенно сложные, с обилием мелких деталей. Наиболее часто в азиатских принтах 
встречаются растительные и цветочные узоры, абстракции, цветной градиент, 
изображения драконов, бабочек и птиц, иногда портреты, а также различные виды 
геометрических рисунков.В узорах мусульманских стран и Индии самыми 
распространенными темами являются абстракции и сложные геометрические узоры. 

Выбирая наряд в восточном стиле, важно помнить одно правило: нельзя переборщить. 
Поэтому большинство современных дизайнеров очень аккуратно интерпретируют тему 
Востока. Например, японское кимоно сегодня, вдохновляющая модельеров форма – 
сложный крой, драпировка и принцип «кокона». Кимоно нового времени – это платья с 
объёмными рукавами и мягкие пальто oversize с поясом. 

Независимо от страны происхождения, мода Востока отличается грациозностью, 
сложностью кроя, затейливой отделкой и особым вниманием к деталям. С помощью 
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такой одежды любая девушка может почувствовать себя одной из легендарных 
красавиц Востока. Дизайнеры увлечены «восточной темой», каждый из них видит 
Восток по-своему, и в этом их уникальность. 

Пример синтеза восточной и западной традиций в дизайне одежды убеждает, что 
именно диалог культур способен придать современной культуре столь необходимые ей 
экологические качества. Дизайнеры предложили разнообразные варианты этого 
синтеза – трансформацию западных форм одежды соответственно восточным 
традициям (деконструктивизм), поиск новых форм на основе восточных традиций 
формообразования, соединение западных конструкций и восточного декора. 
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ÖZET 
 
Amaç: Ülkemizde, COVID-19 pandemisi ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, çok 
gerekli olmadıkça hastane başvurularının azaltılması konusunda topluma çağrılar yapılmıştır. Bu 
çalışma, pandemi döneminde akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların sağlık hizmetlerine 
başvuru sürecinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  
Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmaya, Mart-Aralık 2021 tarihleri arasında, 
akut miyokard enfarktüsü nedeniyle sağlık kurumuna başvuran 116 hasta dahil edilmiştir. 
Veriler, hasta tanılama formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve 
yüzdelik dağılım kullanılmıştır. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.35±9.22 yıl olup, %78.4’ü 65 yaş altındadır. 
Katılımcıların %57.8’i erkek olup %44.8’i hale sigara içmekte ve %47.4’ü fazla kilolu, %43.1’i 
obezdir. Hastaların %53.4’ünün hipertansiyon, %40.5’inin diyabeti ve %25.9’unun kalp-damar 
hastalığı bulunmaktadır. Hastaların %54.3’ü ailesinde kalp hastalığı olan birey bulunduğunu 
belirtmiş olup %25’i daha önce miyokard enfarktüsü geçirdiğini ifade etmiştir. Hastaların akut 
miyokard enfarktüsü nedeniyle sağlık kurumuna ulaşma süresi ortalaması 106.34±150.44 
dakikadır. Hastaların %6.9’u 30 dakikanın altında, %93.1’i ise 30 dakikanın üzerinde sağlık 
kurumuna başvuru yapmıştır. Hastaların %25.9’u COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık 
kurumuna başvuru süresinin uzadığını belirtmiştir. Hastaların COVID-19 pandemisi ile ilişkili 
sağlık kurumuna başvuru süresinin uzama nedenleri bulaşma korkusu (%86.7), aşısız olma 
(%10) ve kronik hastalığın bulunması (%3.3)  olarak tespit edilmiştir. 
Sonuç: Çalışmada COVID-19 pandemisinin akut miyokard enfarktüsü geçiren hastaların 
yaklaşık üçte birinde, sağlık kurumuna ulaşma süresini etkilediği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, miyokard infarktüsü, hastane başvurusu 
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ABSTRACT 
 
Aim: Within the scope of the measures taken in the fight against the COVID-19 pandemic in our 
country, calls have been made to the society to reduce hospital admissions unless it is very 
necessary. This study was conducted to evaluate the process of application to the health 
institution of patients who had acute myocardial infarction during the pandemic. 
Method: The descriptive study was conducted with 116 patients who applied to the health 
institution due to acute myocardial infarction between March and December 2021. The data were 
obtained with the patient identification form. Mean and percentage distribution were used in the 
evaluation of the data. 
Results: The mean age of the patients was 58.35±9.22 years, and 78.4% were under 65 years of 
age. 57.8% of the participants are male, 44.8% still smoke, 47.4% are overweight and 43.1% are 
obese. 53.4% of the patients had hypertension, 40.5% had diabetes and 25.9% had 
cardiovascular disease. 54.3% of the patients stated that there was a family member with heart 
disease, and 25% stated that they had a previous myocardial infarction. The mean time for 
patients to reach the health institution due to acute myocardial infarction was 106.34±150.44 
minutes. 6.9% of the patients applied to the health institution in less than 30 minutes, and 93.1% 
in more than 30 minutes. 25.9% of the patients stated that the time to apply to the health 
institution was extended due to the COVID-19 pandemic. The reasons for the prolongation of the 
patients' time to apply to the health institution associated with the COVID-19 pandemic were 
fear of contamination (86.7%), being unvaccinated (10%), and having a chronic disease (3.3%). 
Conclusion: In the study, it was determined that the COVID-19 pandemic affected the time to 
reach the health institution in approximately one third of the patients with acute myocardial 
infarction. 
 
Keywords: COVID-19, myocardial infarction, hospital admission 

 

GİRİŞ 
 
Son zamanlarda tüm dünya ülkelerini etkileyen önemli enfeksiyonlardan biri COVID-19’dur. İlk 
olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde bildirilen ve Mart 2020’de DSÖ tarafından 
pandemi ilan edilen COVID-19 enfeksiyonu (de Almeida‑Pititto et al, 2020), ortaya çıktığı ilk 
günden bu yana ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmuştur. COVID-19, influenza ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek bir bulaşma oranına ve daha yüksek bir ölüm riskine sahiptir. 
Hastaların çoğunluğunun olumlu bir sonuca sahip olması beklense de, altta yatan hastalıkları 
olan bireylerin prognozu kötü olabilmektedir (Shang et al, 2021). 
 
COVID-19’un yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle tüm dünyada, eğitim, sağlık gibi hemen hemen 
her alanda değişikliğe gidilmiştir. Özellikle sağlık otoriteleri acil nedenler dışında hastane 
başvurularının azaltılması konusunda çağrılar yapmıştır (Akozlu & Ozturk Sahin, 2021). 
Bununla birlikte, pandeminin sağlık personelinin ve sağlık kurumları kapasiteleri üzerinde 
oluşturdukları etki, sağlık sistemlerinin işleyemez duruma gelmesine yol açmış, böylece hem 
pandemi kaynaklı hastaların hem de diğer hastaların sağlık hizmetine erişiminde güçlükler 
meydana getirmiştir (Yıldız & Bulut, 2021). Sağlık hizmetlerine erişim oranlarındaki azalmalar, 
bazı hastalıkların mortalite ve morbiditesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği endişesini 
de beraberinde getirmiştir (Akozlu & Ozturk Sahin, 2021). 
 
COVID-19 pandemisi döneminde hastane başvuru ve yatış başvurularında azalmaya ek olarak 
acil servis başvurularında da düşüşler olmuştur (Tosun & Ulutaşdemir, 2021). Bu durum, 
gereksiz acil servis başvurularında kısmi bir azalma olarak değerlendirilebilse de, bireylerin 
hastanelere başvurmaktan çekinebilecekleri ve bu nedenle gerçek acil durumlarda gecikmelerin 
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olabileceği düşünülmüştür (Alakuş ve ark, 2022). Pandemi dönemlerinde sağlık hizmeti 
kullanımındaki değişimin bilinmesi, hizmet kullanımıyla ilgili alınacak önlemlerin doğru 
planlanması bakımından önemlidir (Yıldız & Bulut, 2021). 
 
Bu çalışma, mortalite oranı yüksek olan akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların pandemi 
döneminde sağlık hizmetlerine başvuru sürecinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  
 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın tipi ve örneklemi 
Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Mart-Haziran 2022 tarihleri arasında akut 
miyokard enfarktüsü nedeniyle bir kamu hastanesinin acil servisine başvuran hastalar 
oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Bu bağlamda miyokard enfarktüsü nedeniyle acil servise başvuran 18-49 yaş 
arası 116 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.  
 
Veri Toplama Araçları  
Veriler hasta tanılama formu kullanılarak elde edilmiştir. Hasta tanılama formu, araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış olup hastaların sosyodemografik ve hastalık özellikleri ile COVID-19 
pandemisi nedeniyle hastaneye başvuru sürecini belirlemeye yönelik 22 soruyu içermektedir. 
 
Veriler araştırmacılar tarafından rahat görüşebilecek bir odada yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. 
Hastaların boy ve kilo ölçümleri araştırmacılar tarafından yapılmış olup elde edilen değerler 
sonucunda kg/m2 formülüne göre beden kitle indeksi (BKİ) hesaplanmıştır. Araştırmacılar 
tarafından veri formlarının doldurulması yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.  
 
Verilerin Değerlendirilmesi  
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SSPS 22.0 programı kullanılmıştır. 
Katılımcıların sosyodemografik, hastalık ve hastaneye başvuru sürecine ilişkin özelliklerinin 
dağılımı yüzdelik ve ortalama testi ile değerlendirilmiştir.  
 
BULGULAR 
 
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 58.35±9.22 yıl olup %78.4’ü 65 yaş altındadır. 
Hastaların %57.8’i erkek, çoğunluğu evli (%95.7) ve %36.2’si ilkokul mezunudur. Katılımcıların 
%12.1’i yalnız yaşamakta, %33.6’sı bir işte çalışmakta ve %49.1’i gelirini orta düzeyde 
değerlendirmektedir. Hastaların %91.4’ünün sosyal güvencesi bulunmaktadır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (N=116) 

Özellikler n % 
Yaş (yıl) Ort±SS (Min-Max) 58.35±9.22 (41-77) 
 <65  91 78.4 
 ≥65  25 21.6 
Cinsiyet   
 Kadın 49 42.2 

 Erkek 67 57.8 
Medeni durum   

 Evli 111 95.7 
 Bekar 5 4.3 
Eğitim düzeyi   
 Okur-yazar değil 12 10.3 

 İlkokul mezunu 42 36.2 
 Ortaokul mezunu 19 16.4 
 Lise mezunu 34 29.3 
 Üniversite mezunu 9 7.8 
Evde birlikte yaşadığı birey sayısı   

 Yalnız 14 12.1 
 2 kişi 52 44.8 
 3 kişi 23 19.8 
 4 kişi ve üzeri 27 23.3 
Çalışma durumu   
 Çalışıyor 39 33.6 

 Çalışmıyor 77 66.4 
Gelir durumu   
 Düşük  49 42.2 

 Orta 57 49.1 
 Yüksek 10 8.7 
Sağlık güvencesi varlığı   

 Var 106 91.4 
 Yok 10 8.6 
 

Hastaların %44.8’i hale sigara içmekte ve %7.8’i alkol kullanmaktadır. Hastaların  %47.4’ü fazla 
kilolu ve %43.1’i obezdir. Hastaların %53.4’ünün hipertansiyon, %40.5’inin diyabeti ve 
%25.9’unun kalp-damar hastalığı bulunmaktadır. Hastaların %54.3’ü ailesinde kalp hastalığı 
olan birey bulunduğunu belirtmiş olup %25’i daha önce miyokard enfarktüsü geçirdiğini ifade 
etmiştir.  
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Tablo 2. Hastaların myokard infarktüsü risk faktörlerine ilişkin özelliklerin dağılımı  

Özellikler  n % 
Sigara kullanımı   
 İçiyor 52 44.8 

 Hiç içmemiş 46 39.7 
 Bırakmış 18 15.5 
Alkol kullanımı   
 Var 9 7.8 

 Yok 102 87.9 
 Bırakmış 5 4.3 
BKİ değerine göre beden yapısı   

 Normal kilolu (18.5-24.8 kg/m2) 11 9.5 
 Fazla kilolu (25.0-29.9 kg/m2) 55 47.4 
 Obez (≥30 kg/m2) 50 43.1 
Eşlik eden hastalıklar*   

 Hipertansiyon 62 53.4 
 Diyabet 47 40.5 
 Kalp-damar hastalığı 30 25.9 
 Hiperlipidemi 26 22.4 
 KOAH/Astım 15 12.9 
Daha önce kalp krizi geçirme durumu   
 Evet 29 25.0 
 Hayır 87 75.0 
Aile üyelerinde kalp hastalığı olan birey varlığı  

 Var 63 54.3 
 Yok 53 45.7 
*n sayısı artmıştır. 

Hastaların akut miyokard enfarktüsü nedeniyle sağlık kurumuna ulaşma süresi ortalaması 
106.34±150.44 dakikadır. Hastaların %6.9’u 30 dakikanın altında, %93.1’i ise 30 dakikanın 
üzerinde sağlık kurumuna başvuru yapmıştır. Hastaların %25.9’u COVID-19 pandemisi 
nedeniyle sağlık kurumuna başvuru süresinin uzadığını belirtmiştir. Hastaların COVID-19 
pandemisi ile ilişkili sağlık kurumuna başvuru süresinin uzama nedenleri bulaşma korkusu 
(%86.7), aşısız olma (%10) ve kronik hastalığın bulunması (%3.3)  olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 3. Hastaların yardım arama davranışlarına ilişkin özelliklerin dağılımı  

  Özellikler n % 
İlk belirtilerin başlamasından sonra 
hastaneye/ acil servise başvuruya kadar geçen süre (dk) 
Ort±SS (Min-Max) 

106.34±150.44  
(10-960) 

 ≤30 dakika 8 6.9 
 >30 dakika 108 93.1 

 COVID-19 pandemisinin sağlık kurumuna başvuruda gecikmeye neden olma 
durumu 
 Evet 30 25.9 
 Hayır 86 74.1 
 COVID-19 pandemisinin sağlık kurumuna başvuruda gecikmeye yol açmasının 
nedenleri (n=30) 

  COVID-19 bulaşma korkusu 26 86.7 
 Aşısız olma 3 10.0 
 Kronik hastalığın bulunması      1     3.3 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Pandemi döneminde akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların sağlık hizmetlerine başvuru 
sürecinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada, hastaların yaklaşık dörtte biri COVID-
19 pandemisi nedeniyle sağlık kurumuna başvuru süresinin uzadığını belirtmiştir. Türkiye’de 
benzer grupla yapılan çalışma bulunmamakla birlikte, akut apandisit vakaları ile yapılan bir 
çalışmada, COVID-19 pandemisinin hastane başvurularındaki gecikmeye yol açtığı ancak 
gecikmiş tedavinin, kliniğe daha ciddi bir hastalık olarak yansımadığı tespit edilmiştir (Alakuş ve 
ark, 2022). COVID-19 pandemisinin çocuk sağlığına etkilerinin incelendiği bir çalışmada da, 
pandemi döneminde kronik hastalığı olan çocukların ilaç veya tıbbi ekipman sıkıntısı yaşadığı, 
rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların destekleyici bakım alamadıkları 
vurgulanmıştır. Aynı çalışmada, okulların kapatılmasıyla koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin de 
sürdürülemediği belirtilmiştir (Akozlu & Ozturk Sahin, 2021). Yapılan başka bir çalışmada, 
2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre acil servise 
başvuru sayısında %52,3; polikliniklere başvuru sayısında %54,5; yapılan ameliyat sayısında 
%51,9; servislere yapılan yatış sayısında %33,4; yoğun bakımlara yapılan yatış sayısında %12,3 
ve yapılan tetkik sayısında %51,3 oranında bir azalma olduğu görülmüştür (Yıldız & Bulut, 
2021). 
 
Türkiye dışındaki ülkelerde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri, 
İspanya, Almanya ve Avustralya'da, pandeminin ilk aylarında akut koroner sendrom nedeniyle 
hastanelere başvuran hastaların sayısında bir düşüş olduğu bildirilmiştir (Garcia et al, 2020; 
Hagebusch et al, 2020; Hammad et al, 2021; Metzler et al, 2020; Rodríguez-Leor et al, 2020). 
Fransa’da yapılan bir çalışmada, COVID-19 salgını sırasında, hastane dışı kardiyak arrestlerin 
sayısının neredeyse iki katına çıktığı tespit edilmiştir. Hastane dışı kardiyak arrestlerin hastaneye 
kabulüne kadar hayatta kalma oranın da önemli ölçüde azaldığı ve bunun da pandemi sırasında 
hastane dışı kardiyak arrestlere bağlı ölümlerde büyük bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir 
(Marijon et al, 2020).  

Literatürde miyokard enfarktüsü gibi ciddi kardiyak durumların semptomlarına derhal müdahale 
etmenin önemini güçlendiren sağlık mesajlarına ihtiyaç oluştuğu belirtilmiştir (Hartnett et al, 
2020). Devam eden pandemi  döneminde myokard enfarktüsü gibi hayati risk teşkil eden ve acil 
müdahale gerektiren durumlarda vakit kaybetmemek adına toplumun bilgilendirilmesi önemlidir. 
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ÖZET 
 
Amaç: Diyabet, her ne kadar bulaşıcı özelliğe sahip olmasa da, artan sıklığı ve komplikasyonları 
nedeniyle, günümüzde yaygın görülen ciddi kronik hastalıklardan biridir. Bu çalışma, son bir yıl 
içerisinde Türkiye’de diyabet eğitimi alan ve almayan hastalarda diyabete bağlı acil servise 
başvuru ve hastaneye yatış durumunu incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak tasarlanan çalışmaya, 565 tip 2 diyabet hastası 
dahil edilmiştir. Veriler, hasta tanılama formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
ortalama, yüzdelik dağılım ve ki kare testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 51.02±11.07 yıl olup, %87.4’ü 65 yaş altındadır. 
Katılımcıların %53.3’ü erkek ve  %34.9’u ilkokul mezunudur. Hastaların diyabet süresi 
ortalaması 3.22±1.70 yıl olup HbA1c değeri ortalaması 9.61±2.36’dır. Hastaların %74.9’u son 
bir yıl içerisinde bireysel olarak diyabet eğitim hemşiresinden eğitim aldığını belirtmiştir. 
Hastaların %20.9’u son bir yıl içerisinde acil servise başvuru yaptığını, bu hastaların %18.6’sının 
ikiden fazla ve %79.7’sinin hiperglisemi nedeniyle başvurusunun olduğu belirlenmiştir. 
Hastaların %15.4’ünün son bir yıl içerisinde diyabet nedeniyle hastaneye yatış yaptığı ve yatış 
gün sayısı ortalamasının 8.60±8.43 olduğu tespit edilmiştir. Diyabet eğitimi alan ve almayan 
hastaların acil servise başvuru durumunun istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 
(χ2=6.495; p=0.011), buna rağmen hastaneye yatış durumu arasında farklılık olmadığı 
bulunmuştur (χ2=2.484; p=0.115). 
Sonuç: Çalışmada diyabet eğitimi alma durumunun acil servise başvuru ile ilişkili olduğu, buna 
rağmen hastaneye yatış durumunu etkilemediği tespit edilmiştir. Tüm diyabetli hastalara, 
hastalık tanısı konulduktan itibaren sağlık profesyonelleri tarafından düzenli eğitim verilmesi 
önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, diyabet eğitimi, acil servise başvuru 
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ABSTRACT 
 
Aim: Although diabetes is not contagious, it is one of the most common serious chronic diseases 
due to its increasing frequency and complications. This study was carried out to examine and 
compare the cases of diabetes-related emergency service admission and hospitalization in 
patients who received and did not receive diabetes education in Turkey in the last year. 
Method: The descriptive and comparative study was conducted with 565 type 2 diabetes 
patients. The data were obtained with the patient identification form. Mean, percentile 
distribution and chi-square test were used to evaluate the data. 
Results: The mean age of the patients was 51.02±11.07 years, and 87.4% were under 65 years of 
age. 53.3% of the participants are male and 34.9% are primary school graduates. The mean 
duration of diabetes of the patients was 3.22±1.70 years, and the mean HbA1c value was 
9.61±2.36. 74.9% of the patients stated that they received individual training from the diabetes 
education nurse in the last year. It was determined that 20.9% of the patients applied to the 
emergency department in the last year, 18.6% of these patients had more than two applications 
and 79.7% of them were due to hyperglycemia. It was found that 15.4% of the patients were 
hospitalized due to diabetes in the last year and the average number of hospitalization days was 
8.60±8.43. It was found that there was a statistically significant difference between patients who 
received diabetes education and those who did not, (χ2=6.495; p=0.011), but there was no 
difference between hospitalization status (χ2=2.484; p=0.115). 
Conclusion: In the study, it was determined that diabetes education was associated with 
admission to the emergency department, but it did not affect hospitalization. It is recommended 
that all diabetic patients receive regular training by healthcare professionals from the time they 
are diagnosed with the disease. 
 
Keywords: Type 2 diabetes, diabetes education, emergency department admission 

 

GİRİŞ 
 
Diyabet, her ne kadar bulaşıcı özelliğe sahip olmasa da, sıklığı ve yarattığı sorunlar nedeniyle 
önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (İstek & Karakurt, 2018). 
Nüfus artış hızının ve kentleşmenin artmasıyla birlikte 21. yüzyılın en hızlı büyüyen küresel 
sağlık durumlarından biri olan diyabet, dünya çapında 20-79 yaş arasında yarım milyardan fazla 
insanı etkilemektedir (IDF Atlas, 2021).  
 
Yüksek prevalansı ve doğrudan ölüm, sakatlık ve sağlık hizmeti maliyetlerinde artışa neden 
olması ile diyabetin kontrol altına alınması ve etkili yönetilmesi oldukça önemlidir (Cervantes 
Cuesta et al, 2013).  Bu bağlamda hastalığın etkili yönetiminde tanıdan itibaren istendik yaşam 
tarzı değişikliklerinin sürdürülmesi önemli yaklaşımlardan biridir (TEMD, 2019). Diyabet 
eğitimi, yaşam tarzı değişikliklerinin sürdürülmesinde etkili müdahalelerden biri olup diyabet 
tedavisinin temel bir parçasıdır (ADA, 2021; TEMD, 2019). Diyabet eğitimi, diyabet bakım 
kalitesini geliştiren, kişinin bireysel yönetimini başarmasını sağlayan önemli bir unsurdur 
(Sivrikaya & Ergün, 2018). Diyabet eğitimi ile diyabetli bireyin tedavisine uyumunu arttırarak 
tedavi programına etkin katılımını sağlamak, diyabetin komplikasyonlarını önlemek, tedavi 
maliyetini azaltmak ve bireyin yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır (Samancıoğlu ve 
ark, 2017). Bununla birlikte yapılan çalışmalarda, diyabete eğitiminin, hastane ve acil 
başvurularında azalma ile sağlık harcamalarının azalmasına da katkı sağladığı belirtilmektedir 
(Ayar et al, 2021; Krall ve ark. 2016). 
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Literatür incelendiğinde tip 2 diyabetli hastalarda acil servise başvuru ve hastaneye yatış 
durumunu inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın sağlık 
maliyetlerini de azaltmada katkısı olan tekrarlı başvuruların önlenmesinde, diyabet eğitiminin 
ilişkisini ortaya koyma açısından literatüre ve sağlık profesyonellerine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın amacı ve tipi 
Bu çalışma, son bir yıl içerisinde Türkiye’de diyabet eğitimi alan ve almayan hastalarda diyabete 
bağlı acil servise başvuru ve hastaneye yatış durumunu incelemek ve karşılaştırmak amacıyla 
tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak tasarlanmıştır. 
 
Araştırmanın evren ve örneklemi 
Araştırmanın evrenini Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin endokrinoloji 
ve metabolizma hastalıkları ile dahiliye polikliniklerine başvuran hastalar oluşturmuştur. 
Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. 
Bu bağlamda en az 6 aydır tip 2 diyabet tanısı almış olan, sözel iletişim engeli bulunmayan, veri 
formlarına eksiksiz cevap verebilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 565 hasta dahil edilmiştir.  
 
Veri Toplama Araçları  
Veriler hasta tanılama formu kullanılarak elde edilmiştir. Hasta tanılama formu, araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış olup iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm hastaların sosyodemografik, 
hastalık ve glisemik parametreleri ile ilgili özelliklerini; ikinci bölüm ise hastaların acil servise 
başvuru ve hastaneye yatışlarını ile ilgili özelliklerini içermektedir.  
 
Uygulama 
Veriler araştırmacılar tarafından rahat görüşebilecek bir odada yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. 
Diyabetli hastaların glisemik kontrol parametresi olan HbA1c değeri, laboratuar sonuç 
kağıdından elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından veri formlarının doldurulması yaklaşık 15-
20 dakika sürmüştür.  
 
Verilerin Değerlendirilmesi  
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SSPS 22.0 programı kullanılmıştır. 
Verilerin normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların 
sosyodemografik, hastalık, tedavi, metabolik kontrol parametreleri ve diyabet eğitimine ilişkin 
özelliklerinin dağılımı yüzdelik ve ortalama testi ile değerlendirilmiştir. Diyabet eğitimi alan ve 
almayan hastaların acil servise başvuru ve hastaneye yatış durumunun karşılaştırılmasında ki 
kare testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel anlamlılık 0.05 önem 
düzeyinde incelenmiştir. 
 
BULGULAR 
 
Hastaların yaş ortalaması 51.02±11.07 yıl olup, %87.4’ü 65 yaş altındadır. Katılımcıların 
%53.3’ü erkek, %86.9’u evli ve %34.9’u ilkokul mezunudur. Hastaların %52’si bir işte 
çalışmakta olup, tamamına yakınının sosyal güvencesi (%96.8) bulunmakta ve %64.8’i 
ekonomik durumunu orta düzey olarak belirtmiştir. Katılımcıların %5.7’si yalnız yaşamakta olup 
%28.7’si halen sigara içmekte ve %8.8’i alkol kullanmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Tip 2 diyabetli hastaların sosyodemografik özellikleri (N=565) 

Özellikler n % 
Yaş (yıl) Ort±SS (Min-Max) 51.02±11.07 (32-85) 
 <65  494 87.4 
 ≥65  66 11.7 
Cinsiyet   
 Kadın 264 46.7 

 Erkek 301 53.3 
Medeni durum   

 Evli 499 88.3 
 Bekar 66 11.7 
Eğitim düzeyi   
 Okur-yazar değil 28 5.0 

 İlkokul mezunu 197 34.9 
 Ortaokul mezunu 97 17.2 
 Lise mezunu 154 27.3 
 Üniversite mezunu 89 15.8 
Kiminle yaşıyor?   

 Yalnız 32 5.7 
 Eşi ve/veya çocukları ile 485 85.8 
 Akrabası ile 48 85 
Çalışma durumu   
 Çalışıyor 294 52.0 

 Çalışmıyor 271 48.0 
Ekonomik durumu   
 İyi 118 20.9 

 Orta 366 64.8 
 Kötü 81 14.3 
Sağlık güvencesi varlığı   

 Var 547 96.8 
 Yok 18 3.2 
Sigara içme durumu   

 İçiyor 162 28.7 
 Hiç içmemiş 288 51.0 
 Bırakmış 115 20.4 
Alkol kullanma durumu   

 Kullanıyor 50 8.8 
 Hiç içmemiş 477 84.4 
 Bırakmış 38 6.7 
 
Tip 2 diyabetli hastaların diyabet süresi ortalaması 3.22±1.70 yıl olup HbA1c değeri ortalaması 
9.61±2.36’dır. Hastaların %49.7’si hem oral antidiyabetik hem de insülin tedavisi 
kullanmaktadır. Hastaların %64.4’ünün aile ya da akrabasında diyabet hastası bulunmakta olup, 
%57’si diyabete bağlı sağlık kontrollerini düzenli yaptırdığını ve %46.2’si diyabet dışında başka 
bir kronik hastalığının bulunduğunu belirtmiştir. Hastaların %74.9’u son bir yıl içerisinde 
bireysel olarak diyabet eğitim hemşiresinden eğitim aldığını ifade etmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Tip 2 diyabetli hastaların hastalık ile ilgili özellikleri  

 
Hastaların %20.9’u son bir yıl içerisinde acil servise başvuru yaptığını, bu hastaların %18.6’sının 
ikiden fazla ve %79.7’sinin hiperglisemi nedeniyle başvurusunun olduğu belirlenmiştir. 
Hastaların %15.4’ünün son bir yıl içerisinde diyabet nedeniyle hastaneye yatış yaptığı, 
%83’ünün hiperglisemi / kan glikoz regülasyonu nedeniyle hastanede yattığı ve yatış gün sayısı 
ortalamasının 8.60±8.43 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler n % 
Hastalık süresi (yıl) (Ort±SS) 3.22±1.70 
HbA1c (%)  9.61±2.36 
Tedavi şekli   
 Oral antidiyabetik 216 38.2 
 Oral antidiyabetik ve insülin 281 49.7 
 İnsülin 68 12.1 
Ailede/akrabalarında başka diyabetli birey varlığı   
 Var 364 64.4 
 Yok 201 35.6 
Diyabete bağlı düzenli sağlık kontrollerini yaptırma durumu 
 Evet 322 57.0 
 Hayır 243 43.0 
Diyabet dışında başka kronik hastalığı bulunma durumu   
 Evet 261 46.2 
 Hayır 142 25.1 
Son bir yıl içerisinde diyabet eğitim hemşiresinden diyabet eğitimi alma durumu 
 Evet 423 74.9 
 Hayır 142 25.1 
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Tablo 3. Tip 2 diyabetli bireylerin acil servise başvuru ve hastaneye yatış durumu ile ilgili 
özellikleri  

 
Diya

bet 
eğiti

mi 
alan 

ve 
alma

yan 
hastal

arın 
acil 

servis
e 

başvu
ru 

duru
munu

n 
istatis
tiksel 
olara

k 
anla
mlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (χ2=6.495; p=0.011). Buna göre diyabet eğitimi alan 
hastalarda diyabete bağlı son bir yılda acil servise başvuru yapma oranı daha düşük bulunmuştur 
(p<0.05). Çalışmada diyabet eğitimi alan ve almayan hastalarda hastaneye yatış durumu arasında 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (χ2=2.484; p=0.115) (Tablo 4). 

Tablo 4. Diyabet eğitimi alan ve almayan hastaların acil servise başvuru ve hastaneye yatış 
durumunun karşılaştırılması  

Özellikler  

Diyabet Eğitimi  
Test Alan 

(n=423) 
Almayan 
(n=142) 

n % n % 
Diyabete bağlı son bir yılda acil servise başvuru yapma durumu 

 Evet 99 23.4 19 13.4 χ2=6.495; 
    ap=0.011*  Hayır 324 76.6 123 86.6 

Diyabete bağlı son bir yılda klinikte yatarak tedavi görme durumu 
 Evet 71 16.8 16 11.3 χ2=2.484; 

      ap=0.115  Hayır 352 83.2 126 88.7 
aKi-kare testi; *p<0.05 

 

 

 

 

Özellikler n % 
Diyabete bağlı son bir yılda acil servise başvuru yapma durumu  
 Evet 118 20.9 
 Hayır 447 79.1 
Diyabete bağlı son bir yılda acil servise başvuru sıklığı (n=118)  
 Bir defa 96 81.4 
 İki defa 11 9.3 
 3 defa ve üzeri 11 9.3 
Acil servise başvuru nedeni (n=118) 
 Hiperglisemi  94 79.7 
 Diyabete bağlı kronik komplikasyon 10 8.5 
 Enfeksiyon 10 8.5 
 Hipoglisemi 4 3.4 
Diyabete bağlı son bir yılda klinikte yatarak tedavi görme durumu  
 Evet 87 15.4 
 Hayır 478 84.6 
Yatarak tedavi görme nedeni (n=87) 
 Hiperglisemi / Kan glikoz regülasyonu 73 83.0 
 Diyabete bağlı komplikasyon 7 8.5 
 Enfeksiyon 7 8.5 
Yatarak tedavi görme sıklığı (n=87)   
 1 kez 73 83.0 
 2 ve üzeri  14 17.0 
Yatarak tedavi gördüğü gün sayısı (Ort±SS) 8.60±8.43 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Diyabet eğitimi, diyabetli bireyler için oldukça önemli olup bireyin bilinçlenmesini sağlar. 
Diyabet eğitimi alan bireyler diyabet kontrollerini sağlamada daha başarılıdır (Sivrikaya & 
Ergün, 2018). Bununla birlikte diyabette bakım hizmetleri çok önemlidir ve bunu etkileyen 
birçok faktör vardır. Bu faktörlerin incelenip ortaya çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi gerekmektedir (Acemoğlu ve ark, 2006). Diyabet hastalarında akut metabolik 
komplikasyonlar, kötü glisemik kontrol ve diğer diyabetik komplikasyonlar gibi sebepler 
nedeniyle acil servise başvuru ya da hastaneye yatış gerekebilmektedir (Akın, 2015). Son bir yıl 
içerisinde Türkiye’de diyabet eğitimi alan ve almayan hastalarda diyabete bağlı acil servise 
başvuru ve hastaneye yatış durumunu incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılan bu 
çalışmada, diyabet eğitimi alan hastalarda diyabete bağlı son bir yılda acil servise başvuru yapma 
oranı daha düşük bulunmuştur. Bununla birlikte diyabet eğitimi alan ve almayan hastalarda 
hastaneye yatış durumu arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Türkiye’de benzer çalışma 
olmaması nedeniyle, çalışma bulgusu, diyabet eğitiminin önemini vurgulaması açısından 
önemlidir. Yapılan bir çalışmada, hastanede yatarken verilen diyabet eğitiminin, 30 gün içinde 
tüm nedenlere bağlı olarak hastaneye yeniden yatış sıklığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Healy 
et al, 2013). Benzer şekilde, başka bir çalışmada, taburculuk öncesi verilen diyabet eğitiminin, 
düşük oranda hastaneye yeniden kabul riski ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır (Gregory et al, 
2018). Bu çalışmada elde edilen bulgu, diyabet eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Diyabet 
hastasının takibinde klasik teşhis ve tedavinin yanı sıra diyabetli hastalara bakım veren tüm 
sağlık profesyonellerinin düzenli eğitim uygulaması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

In recent years, the development of technology has increased electrical energy consumption. The 
efficient use of energy is crucial to meet the increasing energy demand due to limited energy 
resources, and environmental and climate change problems. Although many studies have been 
done on energy efficiency, the non-intrusive load monitoring approach is one of the most 
effective methods. This approach provides the determination of the energy consumption of each 
appliance by measuring the total power consumption at a single point in the house with the help 
of a sensor or intelligent meter and separating this power consumption for the appliance in the 
home. This study proposes a low-cost approach to detect household appliances from energy 
consumption data collected at a single point. In the first stage of the study, the power 
consumption time series is divided into windows that do not overlap with the sliding window 
approach and the standard deviation and mean values of each window are combined and used. 
Then, these features are applied to k-nearest neighbor (k-NN) and ensemble learning (EBT) to 
classify home appliances. The effectiveness of the proposed model has been tested with 18 
different high-resolution electrical appliances datasets. In experimental studies, household 
appliances were detected with k-NN, and EBT classifiers with an accuracy of 81.65% and 
92.14%, respectively. 

Keywords: Non-intrusive load monitoring, Appliance identification, Feature extraction, 
Classification 

 

1. INTRODUCTION 
Recently, along with technological and economic developments, electrical energy demand has 
increased significantly. 60% of the world's electricity consumption is used in commercial 
properties and residences (Wang et al., 2019). On the other hand, according to the Net Zero 
report published by the International Energy Agency, it is predicted that the electricity 
consumption in residences, which was 33% in 2020, will increase to 67% in 2050 (IEA, 2021). 
To meet this increasing electricity demand of houses, it causes more use of limited fossil fuel 
resources. However, this situation causes serious problems such as more greenhouse gas 
emissions and global climate change. The energy consumed in residences accounts for 40% of 
the world's energy and carbon dioxide emissions more than a third of the total (Pérez-Lombard et 
al., 2008). 
For this reason, developed and developing countries seek various innovative, technological, and 
sustainable energy sources. On the other hand, they are researching how to use existing energy 
resources more efficiently (Yoon et al., 2018). Although important studies are being carried out 
in all industrial facilities for the efficient use of electricity and reducing its costs, these studies 
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are not yet at the desired level in residences, which are one of the largest electricity consumers in 
the world. It is essential to provide detailed energy usage information that will enable residents 
and electricity providers to make better energy management to increase the energy efficiency of 
electricity used in residences and minimize energy waste. In this regard, researchers have 
recently turned to non-intrusive load monitoring (NILM) techniques to monitor device-level 
power consumption in the power distribution system. Thus, In this regard, researchers have 
recently turned to NILM methods to monitor device-level power consumption from total energy 
consumption. Thus, it can provide device-level electricity consumption information by analyzing 
load signatures from the total electricity consumption in meters without adding intrusive and 
low-cost sensors to individual devices (Gillis et al., 2018).  
Researchers are increasingly adopting feature extraction and machine learning algorithms from 
base load features to perform fast and straightforward load recognition (CHEN & WANG, 
2022). 
In the literature, traditional machine learning methods such as k-nearest neighbor (KNN) support 
vector machine (SVM), decision tree (DT), and ensemble learning (EBT) are more preferred 
because of their simplicity and efficiency (Gillis et al., 2016; Khan et al., 2019).  
Koc et al. proposed machine learning methods for detecting electrical devices. Their study 
classified electrical appliances with support vector machines and decision tree methods, taking 
electrical devices' active and reactive powers as references according to their load models (KOÇ 
& KARABİBER, 2021). In experimental studies, support vector machines achieved the highest 
accuracy rate with 83.4%. Using the Bayesian classification model, Yuan et al. identified seven 
household appliances (refrigerator, electric stove, air conditioner, television, laptop, washing 
machine, and water dispenser). They tested the feasibility of power consumption by extracting 
features from this appliance data (Yan et al., 2019). 
Liu et al. designed a hybrid model based on time series features. As a hybrid model, they used 
time series features different from other principles. They achieved better performance by 
obtaining validation with the expanded PLAID dataset (Liu et al., 2019).  Le et al. performed 
feature extraction from load traces using odd-numbered harmonics with fast fourier transform to 
detect devices used in houses. They then tried classifying the appliance by applying these 
features to the bagging decision tree (Le et al., 2020).  In another study, device-specific energy 
loads were classified using a KNN-controlled classification method, separating the total energy 
consumption data into the individual device signature. In experimental studies, household 
electrical appliances were classified using a generally accessible dataset of power signals from 
several homes known as the REDD dataset (Khan et al., 2019). Hasan et al. The REDD dataset 
proposed referencing V-I trajectory-based features to define device profiles. In the method, wave 
signals such as the area enclosed by the current-voltage trajectory, the nonlinearity of the 
current-voltage mean trajectory curve, and the number of intersections of the current-voltage 
trajectory are used as features (Hassan et al., 2014). 
This paper divides the power consumption time series into windows that do not overlap with the 
sliding window approach for decomposing energy data. Then, each sliding window's standard 
deviation and mean values were used as features. Finally, these features were combined and 
applied to k-NN, and EBT classifiers to classify household appliances. Experimental results 
show that EBT performs better classifying an appliance's energy consumption signal signatures. 
 

2. MATERIAL AND METHOD 
In the proposed method, a classification model based on statistical features is presented to 
automatically detect electrical appliances used in residences. In the method, the general structure 
of which is shown in Figure 1, firstly, the power consumption signals of the devices are divided 
into windows that do not overlap with the sliding window approach. Then, each window's mean 
and standard deviation values are calculated for feature extraction, and these values are 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 759 Sofia, Bulgaria



combined. Finally, these features are applied to k-NN and EBT classifiers to classify appliances 
used in residences. 

 

 

 

 

Figure 1. The proposed method general framework 

2.1. Dataset 
In experimental studies, a high-resolution dataset related to the power profiles of household 
appliances was used (Kryonidis et al., 2020). The dataset includes 18 different electrical 
appliances commonly used in European residences, and the details are shown in Table 1. The 
active power consumption data of electrical appliances such as washing machines, toasters, 
irons, hair dryers, and air conditioners are bi-monthly (December 2018 and January 2019). The 
power consumption of the different operating positions of the heat pump, the electric bicycle 
power consumption, and the battery vehicle charge consumption are taken from the 
measurements in the European Commission Joint Research Center (JRC) smart grid 
interoperability laboratory (Joint Research Center, 2018). 
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Table 1. Household appliances and characteristics 

No Appliance Rated 
Power (W) 

Sample 
Number 

1 AirCon (Air Condition) 1400 120 
2 Always on  (Test)  6 
3 BEV (battery electric vehicle) 6600 120 
4 DishWasher (Dishwasher) 2100 24 
5 Dryer 2300 6 
6 Fridge (Refrigerator) 170 168 
7 HairDryer (Hairdryer) 2100 44 
8 HeatPump (Heat Pump) 2600 20 
9 Iron 2200 12 
10 LED (Light) 60 8 
11 Light (Conventional) 200 8 

12 PC 500 78 
13 Range  (Oven) 2200 72 
14 TV 108 82 
15 Toast  (Toaster) 700 48 
16 WH  (Water Heater) 400 12 
17 Washing Machine 2300 28 
18 eBike  (Electric Bike) 200 60 

 

2.2. Statistical Methods 
Statistical analysis methods are the systematic collection of numerical data. Analyze the 
relationship between dependent and independent variables. Feature extraction methods use time-
based features to obtain the parameters that best represent the signal (Siuly et al., 2019; Siuly & 
Li, 2012). In signal processing, it is almost necessary to use basic statistical methods such as 
mean and standard deviation. The correlations of these statistical methods are shown below. 

Mean μ = 1N x  (1) 

Standard 

deviation 
S = 1N (x − μ)  (2) 

 

2.3. K-Nearest Neighbors Classifier 
The K-NN classifier is a supervised learning method that classifies neighbors according to a 
specified data point [44]. This classification model is widely used because it does not require a 
training process, new data can be added when requested, and it is easy to implement. The k value 
is taken as a reference in the classification. After calculating the distances of the test data to each 
data item in the training set, the class is assigned to the nearest neighbours according to the 
determined k value [46]. Care should be taken to ensure that the K value is an odd number to 
avoid ambiguity. Manhattan, Euclid, Chebychev, and Minkowski methods are used to calculate 
the distance between the data. 
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2.4.  Ensemble Learning Classifier 
Ensemble learning is a supervised learning-based machine learning method. The ensemble 
learning method is divided into two subcategories, bagging (Breiman, 1996), and boosting 
(Freund & Schapire, 1997). 
The bagging algorithm divides the training dataset into k subsets. Then the model (k-1) subset is 
trained using (Mishra & Reddy, 2018). Finally, the model is tested with the new subset. The 
disadvantage of this algorithm is that it requires more computational resources for model design 
as it predicts test samples using the classifier, which is more accurate than the classifier bag. 
The basic approach in the boosting algorithm trains groups of classifiers simultaneously.t is also 
designed to maintain weight for each part of the training set to update the model accuracy and 
improve the classifier's performance. (Freund & Schapire, 1997). The weights are updated for 
the following classification step from each part of the training set. It also combines each 
classifier's predictions to improve its performance. The disadvantage of this model is that it is not 
suitable for noisy data. 
 

3. EXPERIMENT RESULTS 
This section provides information about the experimental setup, feature extraction, classification, 
and experimental results. A computer with an Intel Xeon Silver 3.3 GHz processor, an NVIDIA 
P2200 Quadro GPU card, 32 GB of RAM, and the MATLAB 2021a software was used to 
conduct the experiments. The study used 18 various residence appliances' 1x86400-sized power 
consumption signals. In experimental studies, the dataset was randomly divided into two parts 
for training 75% (687 samples) and testing 25% (229 samples). The training data was used to 
train the proposed model. 
In the first stage of the experimental studies, each signal was divided into eight non-overlapping 
windows, the window length determined empirically for feature extraction from the power 
consumption signals with the sliding window approach. Thus the mean and standard deviation 
values of each window were calculated, as seen in Figure 1. A 1×8 feature vector is obtained for 
the mean and standard deviation from each power consumption time series, respectively. Then, 
combining these features, a 1×16 feature vector is received, and a 916×16 feature matrix is 
obtained from 916 different power consumption signals in the dataset. 
The features obtained in the final stage of their experimental studies were applied to k-NN and 
EBT machine learning classifiers to classify 18 different electrical devices in the data set. The 
results obtained according to the evaluation criteria of accuracy, sensitivity, specificity, F1 score, 
and Matthews Correlation Coefficient (MCC) are shown in Table 2. 

Table 2. Proposed method performance results  

Classifier Accuracy 
(%) 

Sensitivity 
(%) 

Specificity 
(%) F1 MCC 

k-NN 81.65 63.00 98.91 0.745 0.660 
EBT 92.14 81.73 99.53 0.875 0.820 

 

The highest accuracy performance in Table 2 was obtained with the EBT classifier with 92.14%. 
An accuracy rate of 81.65% was obtained in the k-NN classifier. Since the sample distributions 
in the data set are uneven, F1 score results can be considered more accurate in evaluating 
performance. Again in the same table, F1 score values of 0.875 and 0.745 were obtained in EBT 
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and k-NN classifiers, respectively. The best results were obtained with the EBT classifier 
according to all performance evaluation criteria. 
A more detailed performance analysis of each device in the data set of the proposed method is 
shown in Figures 2 and 3 in confusion matrices of k-NN and EBT classifiers, respectively. In the 
K-NN classifier confusion matrix in Figure 2, two appliances  (LED and eBike) are detected 
with 100% accuracy. In contrast, ten appliances (AirCon, Always_on, BEV, Refrigerator, 
Hairdryer, LED, Lighting, PC, TV, Toast, and eBike) were detected with 100% accuracy in the 
EBT classifier confusion matrix in Figure 3. 

 

Figure 2. Confusion matrix for k-NN 
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Figure 3. Confusion matrix for EBT 

4. CONCLUSION 
This study proposes a method based on statistical properties for automatically classifying 
electrical appliances used in residences. The study consists of feature extraction and 
classification stages. In experimental studies, time series of electrical appliances were used for 
that public. These time series non-overlapping windows are divided to extract features with 
statistical methods such as mean and standard deviation. The features of each statistical method 
were combined and applied to EBT and k-NN classifiers for appliance detection. In experimental 
studies, devices were classified with an accuracy of 92.14%. The proposed method detected 10 
of 18 different appliances in the dataset with 100% accuracy. 
In future studies, it is planned to determine the types of appliances with different operating 
functions used in houses and the working positions of these appliances with data sets containing 
the active positions of the appliances. 
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          ÖZET  
 
Tasarımcı markası tanımlaması, bağımsız tasarımcıların kurdukları markalar için 
kullanılan bir tanımlamadır ve ürünler tasarımcısına özgü özellikler taşımaktadır. Moda 
piramidinin üst sıralarında yer alan Louis Vuitton, Prada, Armani, Vivienne Westwood 
gibi tasarımcı markaları, moda endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır.  

Tasarımcı markaları, kaliteli malzeme ve işçilik, yüksek fiyat, geleneksel moda takvimine 
uymayan üretim döngüleri, tüketicisine sağladığı sosyal statü ve imaj ile lüks modanın bir 
parçasıdır. Pazar araştırmaları, tüketicilerin tasarımcı markalarına yönelik ilgisinin 
artmakta olduğunu göstermektedir. Bu durum, genç tasarımcılara kendi markalarını 
kurmaları için cesaret verici bir unsur olarak yorumlanabilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, tasarımcı markası oluşturma sürecine yönelik faaliyetleri analiz 
etmektir. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanan araştırmanın verileri, 
araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak kaydedilmiştir. Barbaros 
Apaydın’ın kurucusu olduğu Rossi Barbarossa ve Gökhan Yavaş tarafından kurulan 
GOKHANYAVAS markaları araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örneklemin 
belirlenmesinde yargısal örneklem tekniklerinden amaçsal örneklem seçim tekniği 
kullanılmıştır. Rossi Barbarossa ve GOKHANYAVAS markalarının oluşturulmasında 
yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik tasarımcıların önerilerinden yola çıkarak, 
tasarımcı markası oluşturma süreci analiz edilmiş ve genç tasarımcılara kendi markalarını 
kurmalarında rehber olabilecek öneriler geliştirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Tasarımcı markası, moda tasarımı, moda pazarlama. 
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          ABSTRACT  
 
The designer brand definition is a definition used for brands established by independent 
designers, and the products have designer-specific features. Designer brands such as Louis 
Vuitton, Prada, Armani, Vivienne Westwood, which are at the top of the fashion pyramid, 
have an important place in the fashion industry. 

Designer brands are a part of luxury fashion with quality materials and workmanship, high 
prices, production cycles that do not comply with the traditional fashion calendar, and the 
social status and image they provide to their consumers. Market research shows that 
consumers' interest in designer brands is increasing. This situation can be interpreted as an 
encouraging factor for young designers to establish their own brands. 

The purpose of this research is to analyze the activities related to the designer brand 
creation process. The data of the research collected by the semi-structured interview 
method were recorded using the interview form developed by the researcher. The brands of 
Rossi Barbarossa, founded by Barbaros Apaydın, and GOKHANYAVAS, founded by 
Gökhan Yavaş, formed the sample of the research. Purposeful sampling technique, one of 
the judgmental sampling techniques, was used to determine the sample. Based on the 
activities carried out in the creation of Rossi Barbarossa and GOKHANYAVAS brands 
and the suggestions of the designers for these activities, the process of creating a designer 
brand was analyzed and suggestions were developed that can guide young designers in 
establishing their own brands. 

Keywords: Designer brand, fashion design, fashion marketing
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GİRİŞ 

Moda endüstrisi, her geçen gün küresel bir sektör halini almaktadır. Bu gelişme 
doğrultusunda moda sektörü, yeni tasarımcılara ihtiyaç duymaktadır. Arz-talep ilişkisi 
doğrultusunda moda tasarımcıları, sektörde var olma çabası içerisine girmektedirler. 
Sektörün gelişmesi ile birlikte özel tasarım ürünlerine olan ilginin artması ve bu ürünlere 
alıcının internet ve sosyal ağlar üzerinden rahatlıkla ulaşabilmesi, uluslararası ticareti ve 
sektörün ulaşılabilirliğini artırmaktadır. Bu olumlu gelişme tasarımcılar için yeni alanlar 
yaratsa da, aynı zamanda bilinçli tüketici nedeniyle tasarımcının farklılık yaratmasını ve 
markasını doğru yönetip, doğru pazarlamasını gerekli kılmaktadır. Tasarımcının sektörde 
var olabilmesi için, farklılık yaratacak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu 
özelliklere sahip bağımsız tasarımcılar, marka ve markalaşma alanında gelişme 
göstermektedirler.  

Tasarımcı markalaşarak, sektörde tutunmak adına en önemli adımı atmış olacaktır. Fakat 
markalaşmak isteyen tasarımcı, yalnızca iyi ve güzel tasarımlar yaparak bu amacına 
ulaşamamaktadır. Tasarımcı markası olabilmek; tasarım aşamasından üretim aşamasına 
kadar, markalaşmayı etkileyen tüm faktörleri ve daha da önemlisi pazarlama ve satış 
stratejilerini içeren öğelerden oluşan bir süreçtir.  

Araştırmanın ilk bölümünde ilgili literatür taramasından elde edilen bilgiler derlenmiş, 
ikinci bölümde araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Bulguları içeren üçüncü bölümünde ise 
tasarımcı markası olmuş moda tasarımcıları Barbaros Apaydın ve Gökhan Yavaş’ın 
markalaşma ve tasarımcı markası olabilme süreçleri ortaya konmaya çalışılmış, dördüncü 
ve son bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  
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ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu araştırmanın amacı; tasarımcı markası oluşturma sürecine yönelik faaliyetleri analiz 
etmektir. 

Bu genel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1) Tasarımcı markası nedir? 
2) Tasarımcı markası oluşturma sürecindeki faaliyetler nelerdir? 
3) Tasarımcı markasına müşteri sadakati sağlamanın yolları nelerdir? 

 
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
Moda pazarında tasarımcı markalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Moda piramidinin 
üst sıralarında yer alan tasarımcı markalarının aksine genç tasarımcıların, her kesimden 
tüketici için ulaşılabilir tasarımcı markaları sunmakta oldukları görülmektedir. Özellikle 
Türkiye’de yükseköğrenim düzeyinde moda tasarımı eğitimine artan ilgi ve yetenekli 
mezunların bağımsız olarak kendi markalarını kurma çabası, tasarımcı markasındaki 
çeşitliliği artırmıştır.  

Moda tasarımcılarının yaratıcı yetenekleri, marka olmalarında yeterli değildir. Markalaşma 
sürecini oluşturan faaliyetlerin, günün iş trendlerine uygun olarak profesyonel olarak 
yönetilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, tasarımcılara markalaşma sürecinde rehber olacak 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Literatür taramasında özellikle tasarımcı markalarına 
yönelik çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Diğer yandan Türkiye’de moda 
alanındaki markalaşma ihtiyacı oldukça belirgindir. Çoğunlukla yurt dışı menşeili markalar 
için fason üretim merkezi olan ülkemizde, markalaşma yolunda önemli destekler 
sağlanmaktadır.  

Mevcut durum ve fırsatlar değerlendirildiğinde yapılan araştırma, tasarımcı markası olarak 
moda pazarında yer alan iki markanın markalaşma sürecini analiz etmesi açısından 
önemlidir. Araştırma,  tasarımcı markası kurmak isteyen genç tasarımcılar ve moda 
tasarımı öğrencileri için bir rehber niteliğinde sayılabilmektedir. 

 

         YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli, örneklem, sayıltılar, sınırlılıklar, veri 
toplama ve verilerin analiz tekniğine yönelik bilgilere yer verilmiştir.  

Bu araştırmada, tasarımcı markası oluşturma sürecine yönelik faaliyetleri analiz etmek 
için, yarı yapılandırılmış görüşme yönteminden faydalanılmıştır. Bir araştırma tekniği 
olarak yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı, sormayı planladığı soruları önceden 
hazırlamaktadır. Görüşme akışına göre araştırmacı yan ya da alt sorular ile görüşme akışı 
değiştirebilmekte ve kişinin yanıtlarını aydınlatmasını sağlayabilmektedir. Eğer görüşmeci 
yeni soruların cevaplarını bir önceki sorularda yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları 
sormayabilmektedir. Soruların veya konuların belirli bir öncelik sırasına konması zorunlu 
değildir ( Karasar, 2014:167-168).  

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 770 Sofia, Bulgaria



 

ÖRNEKLEM 
Barbaros Apaydın tarafından kurulan Rossi Barbarossa ve Gökhan Yavaş tarafından 
kurulan GOKHANYAVAS markaları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Örneklemin belirlenmesinde yargısal örneklem tekniklerinden, amaçsal (monografik) 
örneklem seçim tekniği kullanılmıştır. Monografik örnekleme, araştırmacının evren 
hakkında bilgi sahibi olunduğu ve seçilen birimin evrenin özelliklerini temsil etmesi 
halinde kullanılan bir tekniktir (Özmen, 1999:34). 

Barbarossa markasının kurucusu Barbaros Apaydın, İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Tiyatro-Bale bölümünden mezun olmuştur. Eğitimine St Mary’s 
University’de (Londra) moda alanında devam eden tasarımcı, son olarak Royal 
Academy’de ( Londra) resim alanında bir yıl yüksek lisans eğitimi almıştır.  

Apaydın, otuz yıl önce ilk olarak taşlarla işlediği ürünler ile dikkat çekmiş, İngiltere’de bir 
dans stüdyosundaki dansçıların kıyafetlerini hazırlayarak kariyerine başlamıştır. İlk 
mağazası Modül’ü 1980’lerin sonunda açan tasarımcı, kariyerine Topshop’un  TS markası 
için koleksiyon hazırlayarak devam etmiştir. On beş yıl öncesinde Hollywood macerasının 
başladığını ve halen devam ettiğini belirten Apaydın, Stevan Segal, Bruce Willis, Liza 
Minelli, Sylvester Stallone, Nicholas Cage gibi birçok ünlü isim için tasarım yapmıştır.  

GOKHANYAVAS markasının sahibi Gökhan Yavaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil Moda Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul 
Moda Akademisi’nde (İMA) “Deri Giyim Aksesuar ve Ayakkabı Tasarımı” (8 ay) ve 
“Moda Tasarım Yönetimi” master diploma programlarını (1 yıl) tamamlamıştır. 

          SAYILTILAR 
Araştırmanın yapılmasında geçerli olabilecek sayıltılar aşağıda belirtilmiştir. 

 Yarı yapılandırılmış görüşme sonucu elde edilen bilgiler geçerli ve 
güvenilirdir. 
 Örneklem evreni temsil etmektedir.  

SINIRLIKLAR 
Araştırmanın konusu, Barbarossa ve GOKHANYAVAS markalarının kurulması ve 
geliştirilmesi süreçleriyle sınırlıdır. Araştırma İstanbul’da 15.9.2017 - 15.02.2018 tarihleri 
arasında yürütülmüştür.  

VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ VE ANALİZİ 
Araştırmada öncelikle, konuyla ilgili kitap, dergi, lisansüstü tez, bülten ve internet 
kaynaklarını içeren literatür taraması yapılmıştır.  
Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak 
kaydedilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular, literatürden edinilen bilgiler 
doğrultusunda, bir moda tasarımcısının tasarımcı markası kurma sürecini ve bu süreçte 
izlenen yolları belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. Görüşme formu ile kaydedilen bilgiler 
alıntılanarak bulgularda yer almıştır. 
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         BULGULAR 

Bu bölümde, moda tasarımcıları Barbaros Apaydın ve Gökhan Yavaş ile yapılan yarı 
yapılandırılmış görüşmelerin analizine yer verilmiştir.   

KURULUŞ VE TESCİL 

Apaydın, Barbarossa markasını 1986 tarihinde kurmuştur ve marka tescili Avrupa 
ülkelerini kapsamaktadır. Markalaşma sürecinde profesyonel yardım alan Apaydın, tüm 
tasarımcıların benzer bir profesyonel yardıma ihtiyaç duyacağını düşünmektedir.  

Yavaş, GOKHANYAVAS markasını 2017 tarihinde kurmuştur ve marka tescili sadece 
Türkiye’yi kapsamaktadır. Yavaş, markalaşma süresince profesyonel yardım aldığını, 
özellikle yakın arkadaşı ve iş ortağı Alper Erbudak’ın bu süreçte destek olduğunu 
belirtmiştir. Tasarımcı Özlem Kaya ve İMA eğitmenlerinin de desteğini alan tasarımcı, 
markalaşma sürecinde avukat ve mali müşavir hizmetlerinden faydalanmıştır.  

Apaydın, istediği işi yapıyor olmanın, doğru eğitimi almanın, özgün, kaliteli ürünler ortaya 
koymanın ve sağlam adımlarla ilerlemenin markalaşma sürecinde oldukça önemli 
olduğunu vurgulamıştır.   

Yavaş, markalaşma sürecinde ilk olarak “Ben ne yapıyorum?”, “Benim hedef kitlem kim?” 
sorularına yanıt aramıştır. Stilini, sokak giyimi ve unisex giyim olarak belirledikten sonra, 
fizibilite araştırması ile piyasanın durumunu ve markasının ihtiyaçlarını belirlemiştir. 
Yapılan analiz sonucunda, hazır giyim koleksiyonlarına yönelme kararı vermiştir. 

         HEDEF KİTLE BELİRLEME 

Doğru hedef kitleyi belirlemek, iyi yapılmış pazar bölümlendirmesinin bir sonucudur. 
Hedef kitle, ulaşılmak istenen tüketici grubunu ifade etmekte ve markalaşma sürecinde 
önemli bir karar konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, pazardaki farklı grupların 
tanımlanarak o grubun özelliklerine uygun ürünlerin tasarlanması önemlidir (Croft, 
1994:13-19 ).  Giysi tasarımı, insan ihtiyaçlarını karşılayan; aynı zamanda fonksiyonel ve 
geniş bir kitlenin beğenisini sağlayabilecek bir ürünün yaratılması olarak tanımlandığı için, 
tasarımın kime yapıldığının tasarımcı tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Alıcısı 
olmayan, fonksiyonel özellikler taşımayan tasarımlar hedef kitlenin iyi tanınmaması ve 
belirlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Başarılı moda tasarımcıları, her bir koleksiyonu 
geliştirirken piyasadaki gelişmeleri takip etmekte ve hedef kitlelerini derinlemesine 
anlamaya çalışmaktadırlar (Gehlar, 2006: 67).    

Apaydın, hedef kitlede yaş aralığının olmadığını kadın, erkek geniş bir kitleye hitap ettiğini 
ifade etmiştir. Tasarımlarında satılabilirliği ön planda tutmaktadır.  

Yavaş, hedef kitlesinin 15-35 yaş aralığında, kadın ve erkekler olduğunu ama kesinlikle bir 
sınırlama getirmediklerini, isteyen her yaş grubunun tasarımlarını kullanabileceğini 
belirtmiştir.  
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Marka oluşturma sürecinde belirlenmesi gereken bir diğer konu ise, ürün çeşitliliğidir. 
Apaydın, ürün çeşitliliğinin başlangıçta denim modası olarak planlamış, ama zamanla daha 
çok kadın ve erkekler için özel günlerde kullanılacak star parçalar tasarlamıştır. 

Yavaş, ürün çeşitliliğini spor giyim ve renklerin fazlaca kullanıldığı salaş, cesur 
kıyafetlerle sağlamaktadır. Mutlaka sezon trendlerini araştırdığını ama tasarımlarının bir 
çizgisi olduğunu ve bunu korumaya özen gösterdiğini vurgulamıştır. Moda tasarımcısı 
Gamze Saraçoğlu’nun kendisine söylediği “Bir bomber ceket altında bir şort gördüğüm 
zaman bu tasarım mutlaka Gökhan’ındır diye bakıyorum” cümlesi, ismiyle özdeşleşen bir 
tarzının olduğunu yansıtmaktadır ve tasarımcı bunun dışına çıkmamaktadır.  

MARKA MİSYONU VE VİZYONUNU TANIMLAMA 

Marka kimliği belirlenirken stratejik açıdan geleceğe yönelik bir araç olarak 
değerlendirilmesi önemlidir (Aaker, 1996:29). Bu amaçla marka oluşturma sürecindeki 
önemli adımlardan biri de, vizyon ve misyonun belirlenmesidir.  

Barbarossa markasının misyonu; özgün ve yenilikçi tasarımlara lider olabilen, herkes 
tarafından erişilebilir kalitede ve konforda ürünler tasarlamak;  vizyonunu ise ünlü isimleri 
giydirmektir. Otuz yılı geçen süre değerlendirildiğinde, misyonun ve vizyonun 
sürdürülebilir olması ile hep ileriye taşındığı ve dinamik bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir.  

GOKHANYAVAS markasının misyonu;  hedef kitleye uygun, giyilebilir tasarım 
ürünlerini ulaşılabilir rakamlar ile üretmek, vizyonu ise tasarımlarını daha büyük 
platformlarda sergilemek, mağazalaşmak ve yurt dışında kabul görmektir. 
GOKHANYAVAS markasının, yaşam eğrisinde vizyona giden yolda ilerlediği 
görülmektedir. 

         Moda sektöründe tasarımcıların, marka konumlandırmasını genişleterek tüm pazara 
ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu açıdan Apaydın,  Barbarossa markasının altında bir 
alt marka oluşturmamıştır. Ama mücevher tasarımı, resim, iç mimari gibi birçok farklı 
alanda tasarım yaparak ürün çeşitliliğini genişletmiştir. Yavaş ise çok yeni bir marka 
olduğu için, alt markası olmadığını ifade ederek gelecekte farklı alt markalar 
oluşturabileceğini ifade etmiştir. 

         REKABET ANALİZİ YAPMA 
Pazarı ve rakipleri tanıyıp analiz ederek üretilecek ürünlerin geliştirilmesi markalaşma 
sürecine büyük katkı sağlayacaktır.  

Apaydın, koleksiyon öncesi mutlaka rekabet analizi yapmaktadır. Hitap edilen kitleyi bu 
noktada çok önemli bulan tasarımcı, piyasada a-klas b-klas ve c-klas diye adlandırılan 
kitleler olduğunu ve her kitle için ürün sunan markalar olduğunu ifade etmiştir. Tasarımcı, 
hangi kitleye hitap ettiğini dikkate alarak rakipleri analiz etmektedir. Apaydın, pazar 
analizi yapmanın 45 yıl önce şimdiki gibi çok da kolay olmadığını, sadece sezonluk 
beğeniler ve satış grafikleri ile veri topladıklarını belirtmiştir. Artık bu dönemde, 
derinlemesine piyasa araştırması yapmaktadır. Tarzına yakın olan markaları ve 
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tasarımcılarını araştırdığını, bu verilerin kendi satış politikasında çok yardımcı olduğunu 
ifade etmiştir.   

Yavaş, rakiplerinin neler yaptığını mutlaka incelemektedir, hedef tüketicilerin hangi 
ürünleri veya hizmetleri kullandığını araştırmaktadır. Yavaş, pazar analizi yapmadan önce, 
üretilecek ürünlerin özelliklerine ve finansal kaynaklarına dikkat etmektedir. Yavaş, pazar 
analizi yaparken en çok Instagram uygulamasından yardım almaktadır. Bu platformdaki 
takipçi yorumları ve istekleri, tasarımcıyı yönlendirmektedir. Bu sene koleksiyonunda çok 
daha fazla renk kullandığını, bunun sebebinin ise dergilere çekime giden ürünlerinin 
çoğunun renkli olanlardan seçilmesi olduğunu belirtmiştir. 

MARKANIN SUNDUĞU AVANTAJLARI BELİRLEME 

Markalar, rekabet edebilmek için diğerlerinden farklı kaynak ve rekabet avantajı 
sağlayacak özelliklerini kullanmaktadırlar (Porter, 1979: 5-6; Altıntuğ, 2009: 406).  
Apaydın, sadece giysi tasarlamadığını, ürünlerinin satıldığı mağazalardan, yaşanılan 
memnuniyetsizliğin çözümüne kadar tüm detaylar ile ilgilendiğini ifade etmiştir. 
Tasarımcı, mağazaların dekorasyonu gibi içsel ve dışsal unsurlar üzerinde de durmuştur. 
Markalaşma sürecinde oluşan kaynak ve iş modeli markanın rekabet avantajlarını ortaya 
çıkarmıştır. 

Yavaş, GOKHANYAVAS markasının farkının; renk, doku oyunları, tasarım detayları ve 
ulaşılabilir rakamlar olduğunu ifade etmiştir. Markasının, herkesle aynı giyinmekten 
sıkılan, farklı giyinme ihtiyacı olan bir kitleye hitap ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle 
ürünlerinde adet sınırlaması olmasını ve kapsül koleksiyonlar ile müşterilerine farklı ürün 
alternatifleri sağlamasını, markasının sağladığı bir ayrıcalık olarak değerlendirmektedir. 

 

MARKA LOGOSU VE SLOGANI OLUŞTURMA 

Markalaşma kısa vadeli bir taktik olmaktan daha çok, uzun vade de başarı elde etme 
kriterlerinden biridir (Gemci vd., 2009:107). Bu nedenle marka ismi, logo ve diğer görsel 
kimlik araçları, bir markanın gelişiminde ve tutunmasında oldukça önemli faktörlerdir. Bir 
markayı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği de, marka adıdır (Vuran ve Afşar, 2016: 
28).  

Marka ismini belirlerken çok zorlandığını ifade eden Apaydın,  zamanla çevresinin kulak 
aşinası olduğu Barbarossa ismine karar vermiştir. Markalaşma araçları olan logo ve 
kartvizit gibi diğer çalışmalar için, profesyonel kişilerden destek almıştır.  

Yavaş, marka ismini belirlerken öncelikle yalın ve net olmasını istediğini belirtmiştir. 
Marka imajı açısından ‘‘GOKHANYAVAS yerine bambaşka bir isim koysaydım, bir de 
insanlara yeniden kendimi tanıtmakla uğraşacaktım; ama Gökhan Yavaş ismi az da olsa 
yarışmalardan aldığım dereceler ile duyulmuştu.”  diyerek kendisini “GOKHANYAVAS” 
marka ismine yönlendiren düşünceyi ifade etmiştir. Türkçe isim olması tasarımcıyı 
endişelendirdiği için, marka ismini bütün olarak yazma kararı almıştır. Amacının, insanlara 
ismini unutturmak değil, bildikleri ismin üzerine katarak çoğalmak olduğunu 
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vurgulamıştır. Logo ve kartvizit gibi diğer pazarlama çabalarında da aynı şekilde sade, 
sportif yazı karakteriyle anlaşılabilir net bir logo tasarımında karar kılmıştır. 

Tolungüç, (2000: 53),  iyi bir marka adının; kısa ve basit olması, kulağa hoş gelmesi, 
kolayca bilinmesi ve hatırlanması, ambalaj ve etiketlemeye uygun olması, negatif ya da 
olumsuz tedailere yol açmaması, söyleyişinin her dilde kolay olması, her türlü reklam 
araçlarında kullanmaya uygun olması, dikkat çekici olması, ürünün kalitesini gösterir 
nitelikte olması, ayırt edici nitelikte olması gibi nitelikler taşıması gerektiğini 
belirtmiştir.Yavaş ve Apaydın’ın marka isimlerinde yalın ve net olma arayışları, marka 
isminde literatürün ortaya koyduğu gereklere uygundur. 

MARKA KİŞİLİĞİ VE İMAJINI OLUŞTURMA 

Tüketicilerin bir markayı tercih etmesinde, o markaya yüklenen anlam ve kişilik 
özelliklerinin büyük etkisi vardır. Bu açından, henüz marka oluşturma sürecinde marka 
imajı ve kişiliğini planlamak ve yönetmek oldukça önemlidir. Müşteriler, kendilerine yakın 
olan bildikleri yaşam tarzına uygun ve kendileri ile direk konuşan markaları tercih 
edeceklerdir (Erenli 2004:17). 

Apaydın, marka imajının ve kişiliğinin müşteriler tarafından, ışıltılı, star parça olarak 
tanımlandığını ifade etmiştir. Markasının verdiği mesajı ise “Bir Barbarossa her kadının 
gardırobunda olmalı mutlaka” olarak tanımlamıştır.  

Yavaş, marka imajının müşteriler tarafından nasıl tanımlandığını yeni yeni göreceğini, 
çünkü markasının çok yeni olduğunu ifade etmiştir. Marka kişiliğini, aktif, sportif, kolejli, 
dinamik, güçlü; markasının verdiği mesajı ise “love me, waht me, dream me…? 
#designedforyou” (sev beni, iste beni, düşle beni…? O zaman bende senin için 
tasarlıyorum) olarak tanımlamıştır.  

PAZARLAMA VE SATIŞ PLANI OLUŞTURMA 

Apaydın, yeni bir koleksiyona başlamadan önce alt yapı araştırması yapmakta ve gereken 
malzemelerin teminini sağlamaktadır. Apaydın, bütün tasarımcıların finansal analiz 
yapmak zorunda olduğuna inanmaktadır. Kendisi de öncelikle trend analizi yapmakta ve 
bir önceki sezon verilerine bakarak yeni sezon için tahmini veriler ortaya koymaktadır. 
Trend analiz verilerinden yararlanarak numune ürün hazırlayıp tüm detaylarını not alarak 
finansal verileri oluşturmaktadır. 

Yavaş, yeni bir koleksiyon hazırlığında öncelikle çizimleri hazırladığını ve tasarım 
aşamasındaki ürünlere pazar aradığını, daha sonra kullanılacak malzemelerin temin 
edildiğini ve maliyet hesaplaması yaptıklarını belirtmiştir. Yavaş, finansal analiz 
çerçevesinde öncelikle gelir-gider tablosu oluşturmakta, bu verilere dayanarak sezon için 
yaptığı araştırmalarla birlikte kendi ürün bilançosunu ulaşmaktadır. Sonrasında endüstri 
analizi yaparak numune ürünler ortaya çıkarmakta ve her model için bir bütçe belirleyip bu 
bütçeye en yakın rakamı yakalamaya çalışmaktadır. 

Fiyat, bir markanın tüketici zihninde konumlandırılması aşamasında kullanılan önemli 
faktörlerden birisidir. Markanın fiziki yapısı, sunulduğu müşteri grupları önemlidir; 
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belirtilmekte olan konular kapsamında fiyatlandırmasının orantılı şekilde oluşturulması ve 
bu yönde piyasaya sunulması gerekmektedir.  

Apaydın, fiyatı ürünün belirlediğini ifade etmiştir. Kullanılan malzemeler, dikiş, baskı, 
nakış kısacası üretim süreci bir bütün olarak ele alınarak maliyet hesabı yapılmaktadır.  

Yavaş, ürün fiyatlarını belirlerken öncelikle maliyet hesaplaması yapmaktadır. Üretim 
sürecinde oluşan maliyetlere üretilecek adet dikkate alınarak ve tasarım fiyatı eklenerek 
ürün fiyatlandırması yapılmaktadır.  

Pazarlama araçları olan halkla ilişkiler faaliyetleri, basın ve internet, tüketicilerin 
beklentilerini belirleme ve sunulan ürünlerin tutundurmasına yardımcı olması açısından 
marka yönetiminin önemli araçlarıdır. Dijital ve sosyal mecrada her kanaldan yararlanarak, 
kanalları birbirine entegre edip yaratıcı çalışmalara imza atan markalar farklılaşmaktadır 
(Batı, 2015:279). 
Apaydın, moda tasarımını meslek olarak yapmaya başladığı ilk yıllarda ulusal ve 
uluslararası birçok fuar, defile, moda haftası vb. organizasyonlara katıldığını, bu mecraları 
reklam amaçlı kullandığını ama şu an oturmuş bir markaya sahip olduğu için bu tür 
çalışmalarla ilgilenmediğini belirtmiştir. Resmi bir web sayfası olmayan tasarımcının şu an 
için bu yönde bir çalışması da yoktur.   
Apaydın, şu an perakende ürün satışı yapmamaktadır. Çoğunlukla butik ve ünlü markalara 
danışmanlık yapan Apaydın, 2018 yılı ortalarında İstanbul Taksim’de kendi ürünlerini 
satılacağı bir butik açmayı planlamaktadır.  
         Yavaş, moda dergileri başta olmak üzere basından çok fazla yararlandığını,  reklam 
mecrası olarak da çoğunlukla sosyal medyadan faydalandığını ve birçok defile, fuar, moda 
hafta vb. organizasyonlara katıldığını  ifade etmiştir. 
Yavaş, satışlarını butik mağazalar, ofis ve internet aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 
Tasarımcı, en karlı dağıtım kanalının internet olduğunu ifade etmiştir. Tasarımcı ürün 
fiyatının tüm satış mecralarında aynı olmasını oldukça önemli bulmaktadır. 

MARKA SADAKATİ OLUŞTURMA 

Marka sadakati, müşterilerin markaya olan bağlılık derecesidir ki, başarılı markaların 
müşteri sadakatini koruma ve geliştirmeye büyük önem verdikleri gözlenmektedir.  

Apaydın, müşteri odaklı çalışarak, yenilikleri takip ederek ve kaliteden asla ödün 
vermeyerek müşteri sadakati kazandığını ve koruduğunu ifade etmiştir.  

Yavaş, müşteri sadakati sağlamak için her sezon koleksiyonlarına yeni sürprizler kattığını, 
bunun da müşterilerde olumlu etki yarattığını düşünmektedir. 

Sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, markalaşma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Batı (2014:279), Marka Yönetimi kitabında tüketicinin marka seçim paradoksunu 
‘‘Tüketicinin tercih ettiği marka dışında başka bir markayı tercih etmemesi de, markaya 
olan bağımlılığı ortaya çıkarmaktadır ki bu tüm markaların ortak hedefidir. Tüketiciler bir 
ürünü kullandıktan sonra algıladıkları performansı değerlendirmekte ve bir tatmin seviyesi 
oluşturmaktadır. Bu tatmin seviyelerini tüketicinin yaşadığı olumlu ya da olumsuz 
duyguları belirler’’ olarak açıklamıştır. Tasarımlarında kaliteden asla taviz vermediğini 
ifade eden Apaydın, görselliğin ve akılda kalıcılığın çok önemli olduğuna vurgu 
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yapmaktadır. Yavaş, Apaydın gibi ürünlerinde kaliteden asla taviz vermediğini, en kaliteli 
malzemeleri kullanmaya özen gösterdiğini belirtmiştir. 

Tasarımcılara son olarak moda tasarımı öğrencilerine ne tür tavsiyeleri olduğu 
sorulmuştur. 

Apaydın, “Birçok üniversitede söyleşilere katılıyorum ve oradaki öğrencilere de üstüne 
basa basa belirtiyorum, moda tasarım öğrencisi öncelikle kumaş bilecek, malzeme bilgisi, 
çok iyi bir şekilde kalıp bilgisi ve hayal gücü olacak. Bu saydıklarımın hepsini barındırmalı 
kişi bünyesinde” ifadesiyle malzeme ve kalıp bilgisi ile hayal gücünün önemine vurgu 
yapmıştır. Öncelikle eğitim, daha sonrasında sektör deneyimine sahip olmanın gerekliğini 
ifade eden tasarımcı, araştırma ve incelemenin ömür boyu sürecek bir uğraş olduğunu, 
moda tasarım öğrencilerinin dönemleri ve bu dönemlerin moda akımlarını çok iyi bilmesi 
gerekliliğini ifade etmiştir.   

Yavaş, öğrencilerin etik değerler olan dürüstlük, doğruluk, sorumluluk, güvenilirlik ve 
başkalarına saygılı olma konularında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 
Hiç kimseye zorla bir şey öğretilemeyeceğinden, öğrencilerin öğrenmeye hazır ve istekli 
olmaları gerektiğine inanan tasarımcı, başarının bu prensiplere uyarak gerçekleşebileceğini 
belirtmiştir. Yavaş, “Türkiye artık modacı kavramının gerçek bir meslek olduğuna yeni 
yeni inanmaktadır. Herkes bu mesleğin çok şaşalı olduğunu, çok yüksek paralar 
kazandırdığını düşünmektedir. Ama aksine çok zor, zahmetli ve sabır gerektiren bir 
meslektir” diyerek mesleğin zorluklarına vurgu yapmıştır. Moda organizasyonlarının moda 
tasarımcılarına çok katkı sağladığına inanan tasarımcı, dernekleşme ve kurumsallaşmanın 
mesleğin geleceği açısından çok önem arz ettiğini ifade etmiştir. Neden dünyada bir Türk 
markası yok sorusu ile ciddi anlamda çalışmalar başladığını ve bu çalışmalara devletin de 
katkı sağladığını belirtmiştir. Öğrencilere tavsiyelerini; “Benim de okurken birçok hayalim 
vardı, tabi ki ben hayallerimin bir kısmına yaklaştım ama moda tasarım okuyan her öğrenci 
ileride çok iyi bir tasarımcı olacak diye bir kural yok. Moda ile alakalı birçok alan var ve 
bu alanlarda uzmanlaşabilirler. Tabi ki bunun için de öğrencileri sektörle birleştirmek bir 
bütün olarak görmek gerekmektedir. Moda tasarım öğrencisi sadece modayla 
ilgilenmemelidir, fotoğraf, resim, müzik, görsel sanatlar, anatomi, saç, makyaj… Çünkü bu 
saydıklarımızın hepsi modanın içerisindedir.’ sözleriyle sonlandırmıştır. 
 

         SONUÇ ve ÖNERİLER 

Moda sektöründe markalaşma büyük önem taşımaktadır. Özellikle bağımsız bir tasarımcı 
olarak tasarımcı markası kurmak ve kalıcı olmak kısa sürede sağlanacak bir başarı değildir. 
Markalaşma, bir süreçtir. Bu süreç, farklı tasarımlara, yaratıcı fikirlere, trendleri takip 
etmeye, kaliteye, müşteri memnuniyetine ve en önemlisi iyi bir eğitime dayanmaktadır. 
Tasarımcı markası kurma ve yönetme sürecini ortaya koymak üzere hazırlanan çalışma üç 
bölümden oluşmuştur.  

Çalışmanın ilk bölümünde tasarımcı markası kavramı, markalaşma süreci, küresel ve 
Türkiye moda endüstrisinde tasarımcı markaları incelenmiştir. Farklı kaynaklardan 
markalaşma süreci incelendiğinde markalaşma sürecini oluşturan temel faaliyetler; hedef 
kitle belirleme, marka misyonu ve vizyonunu tanımlama, rekabet analizi yapma, markanın 
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sunduğu avantajları belirleme,  marka logosu ve sloganı oluşturma, marka kişiliği ve 
imajını oluşturma , pazarlama ve satış planı oluşturma,  marka sadakati oluşturma olarak 
tespit edilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümde yöntem, üçüncü bölümünde ise bulgulara yer verilmiştir. 
Tasarımcı markası kuran ve yöneten Barbaros Apaydın ve Gökhan Yavaş ile yapılan 
görüşmelerden elde edilen bulgular, tasarımcıların moda tasarımı alanında eğitim 
aldıklarını ortaya koymuştur. 1986 yılında kurulan Barbarossa markasının tescili Avrupa 
ülkelerini kapsamaktayken, 2017 tarihinde kurulan GOKHANYAVAS markasının tescili 
sadece Türkiye’de geçerlidir. Her iki tasarımcı da markalaşma sürecinin çeşitli 
aşamalarında profesyonel yardım almayı gerekli görmüşlerdir.  

Her iki tasarımcı da markalarının hitap ettiği hedef kitle konusunda oldukça esnektir. 
Koleksiyonları her yaştan kadın ve erkek tüketiciler için giysi tasarımları içermektedir.  

Barbarossa markası daha çok özel günler için ürünler sunarken, GOKHANYAVAS spor 
giyim üzerine yoğunlaşmıştır.  

Tasarımcılar misyon ve vizyonlarını net bir şekilde tanımlamışlardır. Misyonda farklılaşan 
markaların her ikisi için de yurt dışında tercih edilmek, vizyonlarının bir parçasıdır.    

Rekabet analizi iki marka için de önemli görülmektedir. Tasarımcılar, koleksiyon 
öncesinde rakiplerinin tasarımlarını incelemekte ve bu bilgi ışığında kendi hedef kitlelerine 
uygun tasarımlar yapmaktadırlar.  

Apaydın bir tasarımcı olarak sadece giysi tasarlamanın ötesinde, mağaza yerleşiminden 
müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerle yakından ilgilenmesini Barbarossa markasının 
sunduğu bir avantaj olarak nitelemiştir.  GOKHANYAVAS markasının sunduğu avantajlar 
ise, renk, doku gibi tasarım detayları, sınırlı sayıda üretim ve ulaşılabilir rakamlardır.  

Tasarımcılar marka isimlerini belirlerken aşinalık, en önemli faktör olmuştur. Her iki 
tasarımcı da, kendi isimlerini içeren çevrelerinin bildiği, aşina olduğu isimlerde karar 
vermiştir.  

Barbarossa markasının imajı ve kişiliği müşteriler tarafından “ışıltılı”, “star” olarak 
tanımlanmaktadır. GOKHANYAVAS markası ise, yeni bir marka olduğunu için tasarımcı 
marka imajını henüz tespit edememiştir. Marka kişiliğini ise “aktif, sportif, kolejli, 
dinamik, güçlü” olarak tanımlamıştır.  

İki markada da maliyet analizleri, tasarımcılar tarafından yapılmaktadır. Ürünün fiyatı 
maliyet analizi sonucunda ortaya konmakta, üretim adedi ve tasarım maliyeti fiyatı 
etkilemektedir.  

Barbarossa markası herhangi bir tutundurma faaliyeti yürütmemektedir. Tasarımcı bunun 
gerekçesini, sektörde yer etmiş bir marka olmasına bağlamaktadır. Yavaş ise, moda 
dergileri başta olmak üzere sosyal medya ve moda etkinliklerini birer reklam mecrası 
olarak değerlendirmektedir.  

Barbarossa markası için müşteri odaklı olma, yenilikleri takip etme ve kaliteden ödün 
vermeme, müşteri sadakati oluşturmadaki temel unsurlardır. GOKHANYAVAS markası 
ise, her sezon koleksiyonlarına yeni sürprizler dahil ederek müşteri sadakati kazanmıştır.  
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Kaliteden taviz vermeyen tasarımcılar için kalite, markalaşma sürecinde oldukça etkili 
görülmüştür.  

ÖNERİLER  
Tasarımcılar; Gökhan Yavaş ve Barbaros Apaydın ile yapılan görüşme sonuçları, tasarımcı 
markası olma yolunda ortak yargıların ve beklentilerin olduğunu göstermiştir. Bu 
beklentilerden yola çıkılarak tasarımcı markası kurmak isteyen genç tasarımcılara, 
markalaşmalarına yön verecek bir takım önerilerde bulunulmuştur: 

1. Moda tasarımı eğitimi, tasarım ve teknik bilginin yanı sıra pazarlama, 
iletişim, muhasebe gibi markalaşmaya destek olacak konularla desteklenmelidir.  

2. Kapsamlı bir biçimde hedef kitle analizi yapılmalıdır. 

3. Markalaşma sürecinde profesyonel yardım alınmalıdır.  

4. Markalaşma sürecinde bir plan oluşturmalı ve bu plan üzerinden 
ilerlenmelidir. 

5. Yeni bir koleksiyon hazırlığında, mutlaka iş planı yapılmalıdır. 

6. Tasarımcı, rakiplerini çok iyi tanımalıdır ve yeni bir koleksiyon hazırlığında 
rakip analizi yapılmalıdır. 

7. Markanın müşterilerin hafızasında bütünüyle var olması için, markalarının 
sunduğu önemli nitelikler ve avantajlar belirlenmelidir. 

8. Markalarının ismini belirlerken merak uyandırması, kolay, akılda kalabilir 
olması, dikkat çekici, yalın, sade ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Logo 
ise net, okunaklı olmalı tüm mültimedya araçlarında kullanılacağı düşünülerek 
tasarlanmalıdır.   

9. Markanın kişiliği, fonksiyonel ve sembolik değerleri belirlenmelidir. Marka 
imajının tüketiciler tarafından nasıl algılanması istendiği belirlenip ona uygun 
ilerlenmelidir. 

10. Ürün fiyatlandırma stratejisinde, tüketicinin markanın fiyat sınıfını nasıl 
kategorize ettiğine ve bu fiyatları ne kadar sabit veya esnek gördüğüne dikkat 
edilmelidir. 

11. Müşteri sadakati, tüketicinin markaya olan inancının gücüdür ve bunu 
oluşturabilmek için, kaliteden ödün vermeden trendleri takip ederek müşteri odaklı 
çalışılmalıdır. 

12. Fuar, defile, moda haftası vb. organizasyonlar, moda dergileri, internet, 
sosyal medya, marka olgusunun yaratılmasında ve vurgulanmasında tasarımcılara 
sayısız avantajlar sağlamaktadır. Bu bağlamda, tasarımcılar markalarının her zaman 
hatırlanabilir olması için sosyal medya ve tanıtım organizasyonlarına önem 
vermelidir. 

13. Türk moda tasarımcılarının dünya markası haline gelmesi için, marka 
olmanın en temel sorumluluğu olan aynı kalite ve standardın sürdürülmesi 
gereklidir. Bunun yanında, devlet desteği ve dernekleşme ile tüm tasarımcılar 
koordineli çalışmalıdır. 
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ABSTRACT 

In India around four million light motor vehicles annually which require 16 million pistons. Engine 

piston is the most complex component among the automobiles. Pistons are manufactured by several 

materials like A2618, A4032, A356 ,AlSi10Mg, AlSi12Mg  by various LMV Manufacturers and 

piston requires various attributes like light in weight, high strength, hardness, elongation , surface 

roughness , coefficient of friction, wear resistance, coefficient of thermal expansion, low cycle time 

and manufacturing material cost. Pistons are also manufactured by 3- D printing process in addition 

to conventional casting methods. There is no systematic method to evaluate and select the material 

for piston manufacturing by 3 D Printing. In the present research work five materials and 10 

attributes for LMV piston are considered for material selection and ranking by AHP. Comparison of 

various attributes for LMV piston and calculated priority weights which vary from 0.0199 to 

0.2312. Similarly pairwise comparison five materials for 10 attributes are calculated. The final 

composite rating for five materials and 10 attributes are computed which varying from 0.0316 

(AlSi10Mg) to 0.0081 (A 356).  The ranking of materials for the piston under multi process multi 

attributed by pairwise comparison AlSi10Mg has the highest priority followed by A 4032 and 

lowest is A356 based on total composite weights. This is expected to be useful for shop floor 

engineers for material selection for piston. . 

 Key words: MCDM, Light Motor Vehicles, Piston, 3 D Printing, AHP  

 

1.0 INTRODUCTION 

A Light Motor Vehicle (LMV) [1] is a wheeled vehicle that carries its own weight and transports 

from one destination to another. It consists of around 15,000 parts for its sub-systems like engine, 

transmission, suspension, brake system, electrical systems and chassis and body.  India produces 4 
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million LMVs and 16 million pistons annually [2]. Piston is the part of engine which converts heat 

and pressure energy liberated by fuel combustion into mechanical works.LMVs are propelled by 

Internal Combustion Engines which are fueled by either petrol or diesel. The Light Motor Vehicle 

(LMV), which used for transportation the peoples is, still depends upon petroleum products. This 

dependence presents a challenging energy and environmental problem, as the transportation sector 

is responsible for more consumption petroleum and leads to more carbon emissions. Amidst 

development in the automobile sector, the engine weight reduction is one of the major means 

available to improve automotive fuel efficiency.  Aluminum alloys are one of the widely used alloy 

material in manufacturing of pistons because of Light weight, excellent wear and corrosion 

properties including low coefficient of thermal expansion. The material selection is mainly depends 

upon performance improvement and cost minimization but criteria such as light weight and other 

thermal and mechanical properties influences the proper  material selection among the piston 

materials . Improper material selection will leads to poor performance and efficiency of the 

component further affects life the prime mover which may be Petrol engine or diesel engine. 

Different materials are used by manufacturers for LMV piston materials engineers and selection of 

suitable material is one of the important considerations. In order to get best piston material, 

different techniques have been used in the literature and one of the popular methods that have been 

applied is multi criteria decision making (MCDM). Out of various tools available for materials 

selection Analytical Hierarchy Technique (AHT) is considered because of its simplicity, 

mathematical basis, accuracy, easy to make calculations and clear analogy. 

2.0 LIGHT MOTOR VEHICLE PISTON 
 
Piston, which operates at high temperature, high pressure, corrosive and wear conditions whilst 

operating at high speed, is the most significant portion of the LMV engine. The pistons are located 

at the center of the internal combustion engine and the reciprocating movement of the piston crown, 

sidewall, and top rings will create significant pressure. They must be extremely strong, robust, and 

light in weight. The pistons are at the heart of the internal combustion engine, and their 

reciprocating action puts a lot of stress on the crown, sidewall, and top rings of the piston. When the 

engine is under load, the piston head is subjected to a huge amount of pressure. The piston head is 

subjected to forces from the expanding combustion gases which forces the piston from Top Dead 

Centre (TDC) to Bottom Dead Centre (BDC). It is shown in Fig.1 
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                              Fig 1.  LMV Piston 

3.0 MATERIALS FOR LMV PISTON  

The main materials presently used for manufacturing of automobile piston are aluminum alloys 

namely A2618, A4032, A356, AlSi10Mg and AlSi12Mg because of good thermal and mechanical 

properties [3, 4, 5.6 7,10,11,13,17].  The important material properties of different piston materials 

listed in Table 1. Material composition is presented in Table 2. It is very difficult to identify best 

piston materials among the aluminum alloys which are available in the market. The percentage of 

different alloy elements added in the aluminum alloys shows the improvement in the certain 

mechanical and thermal properties. 

 Table 1. Piston  Material Properties 

Sl. No Parameters A2618 A356 AlSi12Mg A4032 AlSi10Mg 

1 Density (g/cc) 2.76 [3] 2.71[15] 2.77 [3] 2.68 [3] 2.67[13] 

2 Hardness 114 [ 8]  234[15] 98[13] 124 [6] 125[13] 

3 Strength (Mpa) 440[16] 234 [4] 216[13] 380[4] 392[14]  

4 Elongation (%) 15.5[16] 3.5 [4] 2.56[ 10]  18.4[6] 9.2[ 9]  

5 Surface 
Roughness 

12.45[6] 6.85[15] 17[13] 3.29[6] 10 [ 12]  

6 Coefficient of 
Thermal 
Expansion (10-6K-

1) 

25.9[3]  23.2 [5] 21.8[10]  21.1[3] 20[ 15] 
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 Table 2. Material Composition 

Content  

(%) 

Si Mg Ni Cu Fe Zn Pb Sn Ti Cr Mn Al 

A2618 11.77  1.47 1.19 0.984 0.88 0.0895 - - - - - Rest 

A356 6.96 0.3 - 0.1 0.5 0.1 0.1 0.005 0.2 - - Rest 

AlSi12Mg 13 0.15 - 0.3 0.8 0.2 - - - - - Rest 

A4032 11.53  
 

1.00  0.8  0.9  - 0.25  - -- - 0.10  0.415  Rest 

AlSi10Mg 11 0.45 0.05 0.05 0.25 0.1 0.02 0.02 0.15 - - Rest 

 

4.0 PISTON MATERIAL SELECTION 

Automobile Piston design [18] desires certain profile of properties namely low density, high tensile 

strength, low manufacturing cost and corrosion to resistance to resist combustion pressure and 

inertia forces. Automobile piston is an principal component of an internal combustion engine, 

which carryout many functions such as transfer of force and good sealing with piston rings. 

Therefore it is so important that the selection of piston material will directly the impact the design 

of an engine. Before selecting a material the desired attribute profile and compared with real 

materials to find the best match with this application. In material selection screening all the 

materials which available and exclude the metal which does not meet limits imposed by the design. 

The final choice of the material is considered based on AHT priority weights. 

5.0 THREE DIMENSIONAL PRINTING PROCESS 

3-D printing [19] is an additive manufacturing process which adds more layers of the materials 

upon layers until the product is finally built. 3-D printing uses a computer-aided design (CAD) or 

laser scan to create a 3-D object. The design model is sliced into several planes or layers, which 

instruct the 3-D printer in depositing the successive thin layers of material upon each other to build 

a final product. This process is shown in Figure 2. 
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Figure 2. Three dimensional Printing Process 

6.0 PISTON MATERIAL SELECTION FOR LMV BY ANALYTIC HIERARCHY 

TECHNIQUE 

 Engineering material selection involving multi-attribute, multi-practice, and complex is often very 

difficult. Various mathematical modeling techniques found in literature constitute Analytic 

Hierarchy Process, Geometric weight model and Bradly-Terry weights model. In the present work 

T.L.Saaty’s AHP [20] model has been chosen because of its simplicity, accuracy, easy to make 

calculations and clear analogy. For giving priority weights a nine point scale is taken. Saaty has 

evolved an AHP model for decision-making and to arrive at optimal solutions with interaction of 

multiple factors in complex situations.  

This requires decision makers to develop a hierarchical structure for attributes which are explicit in 

the given problem and to provide judgment about the relative importance of each of the factors in 

the scale 1 to 9 and to specify a preference for each decision alternative with respect to each other 

factor or attribute. This technique provides a prioritized ranking order indicating overall 

performance for each of the decision alternatives. It takes care of tangible and intangible factors 

also. The solution process consists of determining relative importance of attributes, determination of 

relative importance of each of the alternatives with respect to the other attributes and overall 

priority weight determination of each of these alternatives.  Materials description is shown in Table 

3. 
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Degree of importance for pair wise comparison for practices and attributes is given in Table 4. For 

example: 1 is for equally preferred, 3 for moderately preferred, 5 strongly preferred, 7 very strongly 

preferred, and 9 extremely preferred. 2, 4, 6, and 8 are intermediate preferences between the two 

adjacent judgments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Various attributes considered namely light weight, hardness, strength, elongation, surface 

roughness, coefficient of friction, wear resistance, coefficient of thermal expansion, cycle time and 

manufacturing cost has been listed hierarchically. Attribute description and name of each attribute 

and attribute number are presented in Table 5. Comparison of various attributes and their weights 

are shown in the Table 6.  

 

 

Table 3  Engineering Materials Description 

S.No. Aluminum Alloys Abbreviation 

01 A 2618 PM1 

02 A 356 PM2 

03 AlSi12Mg PM3 

04 A 4032 PM4 

05 AlSi10Mg PM5 

Table 4:  Scale for Pair wise Comparison for Materials and Attributes 
Degree of importance Definition 
1 Equally preferred 

3 Moderately preferred 

5 Strongly preferred 

7 Very strongly preferred 

9 Extremely preferred 

2,4,6,8 Intermediate preferences between the two 
adjacent judgments 
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A stepwise procedure for AHT is given below: 

 To list out various aluminum alloy materials PM1 (A 2618), PM2 (A 356), PM3 

(AlSi12Mg), PM4 (A 4032) and PM5 (AlSi10Mg). 

 To identify the various attributes A1, A2…A10 and prioritize them. To prepare the attributes 

matrix A (10X10). To assign weights 1 to 9 for each attribute and their reciprocals in the pair wise 

comparison matrix in the column 1. Cells A11, A22…A1010 will be unity. 

 To develop a hierarchy of the problem in terms of the overall goal, factors, criteria, and 

decision alternatives.  

 To assign weights to each alternative on the basis of its contribution to each decision 

criterion. This is carried out through a pair wise comparison of the alternatives based on the 

decision criteria. 

 Summing the values in each column of the matrix 

 Dividing each element in the column by its column total which results in a normalized pair 

wise comparison matrix.  

 Computing the average of the elements in each row of the normalized pair wise comparison 

matrix, which provides an estimate of relative priorities and results into priority vector. 

 Pair wise comparison matrix of alternative practices for each attribute is to be synthesized as 

mentioned above and priority vector computed. 

 To compute the overall priority weight (PWi) for various attributes (A1 to A10) denoted by 

different material (PMi) is given by Σ (PWi × PMi ). 

 To prepare the final composite matrix for attributes A1 to A10 and material PM1 to PM5 and 

compute the overall composite weights. 

 To select the material that has the highest total composite weight also ranking of various 

materials. 
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Table 5 : Description of Attributes 

Attribute No. Attribute name Attribute description 

1 Light Weight Weight of the material 

2 Hardness Resistance to plastic deformation 

3 Strength Withstand external force without 
breaking 

4 Elongation Deformation of metal before 
breaks  

5 Surface Roughness Irregularities on the surface of 
material 

6 Coefficient of Friction Ratio between friction force and 
normal force 

7 Wear Resistance Resist material loss 

8 Coefficient of Thermal Expansion Material expands with respect to 
time 

9 Cycle time Manufacturing Time 

10 Manufacturing Cost Cost of Manufacturing 

 

 Table 6 Comparison of Various Attributes 
Attribute 
Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Priority 
Weight 

1 1 2 2 3 3 3 5 7 7 7 0.2312 

2 1/2 1 2 2 3 3 5 5 6 7 0.1810 

3 1/2 1/2 1 3 3 4 4 5 6 7 0.1680 

4 1/3 1/2 1/3 1 2 3 3 4 7 7 0.1160 

5 1/3 1/3 1/3 1/2 1 2 3 4 6 7 0.0917 

6 1/3 1/3 1/4 1/3 1/2 1 3 4 5 6 0.0759 

7 1/5 1/5 1/4 1/3 1/3 1/3 1 4 5 7 0.0661 

8 1/7 1/5 1/5 1/4 1/4 1/4 1/4 1 5 8 0.0435 

9 1/7 1/6 1/6 1/7 1/6 1/5 1/5 1/5 1 4 0.0310 
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10 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/6 1/7 1/8 1/4 1 0.0199 

 

Table 7  Pair wise Comparison of Different Piston  Materials 
Attribute1: Light Weight Attribute 2: Hardness 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 

PM1 1 1/2 1/4 1/3 1/5 0.0626 PM1 1 6 1/3 1/3 1/4 0.1102 

PM2 2 1 1/3 1/2 1/4 0.2290 PM2 1/6 1 1/6 1/6 1/7 0.0360 

PM3 4 3 1 2 1/2 0.2618 PM3 3 6 1 2 1/3 0.2290 

PM4 3 2 1/2 1 1/3 0.1606 PM4 3 6 1/2 1 1/3 0.1782 

PM5 5 4 2 3 1 0.4162 PM5 4 7 3 3 1 0.4292 

Attribute 3: Strength Attribute 4: Elongation 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 

PM1 1 7 6 4 3 0.4644 PM1 1 7 8 5 4 0.4860 

PM2 1/7 1 2 1/4 1/5 0.0592 PM2 1/7 1 5 1/7 1/6 0.0704 

PM3 1/6 1/2 1 1/6 1/7 0.0422 PM3 1/8 1/5 1 1/7 1/6 0.0314 

PM4 1/4 4 6 1 1/3 0.1648 PM4 1/5 7 7 1 3 0.2428 

PM5 1/3 5 7 3 1 0.2702 PM5 1/4 6 6 1/3 1 0.1652 

Attribute 5 :Surface Roughness Attribute 6: Coefficient of Friction 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 

PM1 1 1/6 4 1/9 1/7 0.0652 PM1 1 1/5 4 1/9 1/3 0.0692 

PM2 6 1 4 1/5 3 0.2124 PM2 5 1 7 1/6 4 0.2298 

PM3 1/4 1/4 1 1/9 1/5 0.0364 PM3 1/4 1/7 1 1/8 1/4 0.0350 

PM4 9 5 9 1 5 0.5468 PM4 9 6 8 1 6 0.5542 

PM5 7 1/3 5 1/5 1 0.1726 PM5 3 1/4 4 1/6 1 0.1110 

Attribute 7: Wear Resistance Attribute 8: Coefficient of Thermal Expansion 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 
Material PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 Priority 

weight 

PM1 1 8 1/3 1/2 1/4 0.1272 PM1 1 2 3 1/2 1/3 0.1796 
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PM2 1/8 1 1/7 1/6 1/8 0.0324 PM2 1/2 1 2 1/2 1/3 0.1234 

PM3 3 7 1 2 1/3 0.2438 PM3 1/3 1/2 1 1/2 1/3 0.0886 

PM4 2 6 1/2 1 1/3 0.1648 PM4 2 2 2 1 1/2 0.2264 

PM5 4 8 3 3 1 0.4494 PM5 3 3 3 2 1 0.3818 

 

Attribute 9: Cycle time Attribute 10: Manufacturing Cost  
Material PM1 PM 

2 
PM 
3 

PM 
4 

PM5 Priority 
weight 

Materia
l 

PM1 PM 
2 

PM 
3 

PM 
4 

PM5 Priorit
y 
weight 

PM1 1 6 4 3 2 0.4174 PM1 1 1/6 1/7 1/5 1/4 0.0396 

PM2 1/6 1 1/3 1/4 1/2 0.0581 PM2 6 1 1/3 3 2 0.2354 

PM3 1/4 3 1 1/4 1/3 0.0955 PM3 7 3 1 4 5 0.4754 

PM4 1/3 4 4 1 2 0.2529 PM4 5 1/3 1/4 1 2 0.1416 

PM5 1/2 2 3 1/2 1 0.1724 PM5 4 1/2 1/5 1/2 1 0.1070 

 

Table 8.   Final Composite Rating of the Materials 
Attribute 
Name 

Priority 
Weights 
(PW) 

PM1 PM 2 PM 3 PM 4 PM5 

Light Weight 0.2312 0.0626 0.2290 0.2618 0.1606 0.4162 

Hardness 0.1810 0.1102 0.0360 0.2290 0.1782 0.4292 

Strength 0.1680 0.4644 0.0592 0.0422 0.1648 0.2702 

Elongation 0.1160 0.4860 0.0704 0.0314 0.2428 0.1652 

Surface 
Roughness 

0.0917 0.0652 0.2124 0.0364 0.5468 0.1726 

Coefficient of 
Friction 

0.0759 0.0692 0.2298 0.0350 0.5542 0.1110 

Wear 
Resistance 

0.0661 0.1272 0.0324 0.2438 0.1648 0.4494 

Coefficient of 
Thermal 
Expansion 

0.0435 0.1796 0.1234 0.0886 0.2264 0.3818 
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Cycle time 0.0310 0.4174 0.0581 0.0955 0.2529 0.1724 

Manufacturing 
Cost 

0.0199 0.0396 0.2354 0.4754 0.1416 0.1070 

Total 
Composite 
Weight 
∑(PWi × PMi) 

 0.0217 0.0081 0.0138 0.0248 0.0319 

 Pair wise comparison of different material and their priority weight calculations are tabulated in 

Table 7. Each attribute is having 5 priority weights. For example attribute lightweight PM1 has got 

low priority weight and PM 5 has got highest priority weight. It shows that PM 5 is most preferred 

when light weight is required. In case of attribute strength PM1 has got highest priority value 

against which has got low priority PM 3. It means that PM 1 is most preferred when strength is 

concerned. 

Final composite rating of the material selection and attributes is presented in Table 8. The total 

composite weights for PM1 to PM 5 are varying from (0.0081) to (0.0316). PM 5 (0.0316) has got 

the highest priority weight followed by PM 4 (0.0248). PM 2 (0.0081) has got less priority values.  

The best material for LMV piston is AlSi10Mg followed by A4032. The ranking of materials based 

on multi attributes are given for LMV piston. This method (AHT) is found be a very useful when 

large attributes are to be taken into account and priority of several processes are to be decided. 

 

7.0 CONCLUSIONS 

In the present work five materials and ten attributes for LMV piston manufacturing by 3-D printing 

were considered for selection and ranking by AHP. Among the five materials AlSi10Mg has got the 

highest composite priority weight (0.0316) and it is rated as the best material. Ranking of the 

materials for LMV piston manufactured by three dimensional printing are PM5 (0.0316) followed 

by PM 4 (0.0248), PM1 (0.0217), PM 3 (0.0138) and PM2 (0.0081). This finding is expected to be 

useful for budding engineers for selection of suitable LMV piston material.  

 

ACKNOWLEDGEMENT 

Authors would like to express sincere thanks to  Department of Mechanical Engineering, NERIST, 

Nirjuli, Itanagar, Arunachal Pradesh, India  for the necessary help rendered in the present work.   

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 797 Sofia, Bulgaria



REFERENCES 

[1]. William H. Crouse, Automotive Mechanics, Tata McGraw Hill, 2007, pp 2-3. 
[2] Report on Automobile Industry in India, Published by India Brand Equity Foundation, 2021, 
http://www.ibef.org 
[3]Jadhav Vishal et al., “ Design and Analysis of Aluminium Alloy Piston Using CAE Tools, 
International Journal Of Engineering Sciences & Research Technology, ISSN 2277-9655, July 2016 
,pp 332-339  
[4] Kiran et al., “Modeling and analysis of Piston and Piston rings of SI engine for different 
materials using FEM, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 993 (2020) 012155  
[5] Maciej Dyzia., Aluminium Matrix Composite (AlSi7Mg2Sr0.03/SiCp) Pistons Obtained by  
Mechanical Mixing Method, Materials 2018, 11, 42; doi:10.3390/ma11010042 
[6] Parteep Saini et al., “Fabrication and characterization of SiC-reinforced Al-4032 metal matrix 
composites, Eng. Res. Express 4 (2022) 015004 
[7] Kori et al., “Studies on the microstructure and mechanical properties of A 356 alloy with minor 
additions of copper and magnesium, Transactions of The Indian Institute of Metals Vol. 62, Issues 
4-5, August-October 2009,  
[8] Madan Kumar et al.,  “Wear behaviour of Al 2618 alloy reinforced with Si3N4, AlN and ZrB2 
in situ composites at elevated temperatures, Alexandria Engineering Journal, 2016 
[9] Garmendia et al.,  Microstructure and mechanical properties of Cu-modified AlSi10Mg 
fabricated by Laser-Powder Bed Fusion, Materialia 9 (2020) 100590 
[10] AM Si12 Data sheet published by Additive Metal Alloys ,Ohio 
[11] Retrieved from Alu Report 03.2012 Science pp  16-19 
[12] Material Data Sheet ,  EOS Aluminium AlSi10Mg, Retrieved from https://gpiprotype.com 
[13] A Wang et al., “3D printing of aluminum alloys using laser powder deposition: a review”, The 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2021) 116:1–37 
[14] Kempen et al.,” Mechanical properties of AlSi10Mg produced by Selective Laser Melting”, 
Physics Procedia 39 (2012) 439 – 446 
[15] R Gumbelton .,” Evaluating the coefficient of thermal expansion of additive manufactured 
AlSi10Mg using microwave techniques”, Additive Manufacturing 30(2019) , 100841 
[16] T RajaMohan .,” Evaluation of mechanical and wear properties of  hybrid aluminium matrix 
composites”, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 23(2013) 2509−2517 
[17] S C Bergsma et al., “Effects of Thermal Processing on Copper Addition on the Mechanical 
Properties of Aluminium Alloy Ingot AA2618” JMEPEG (1996) 5:100-102 
[18] S K Subbarayalu et al., “Design and Manufacture of Engine Piston Casting of Indian Light 
Motor Vehicle by Three Dimensional Printing Process: A Study 
[19] Rupshree ozah and Manapuram Muralidhar: “A Study of Technological Innovation of 
Production of Automotive Piston Casting by 3 D Printing” August, 2021, Published in Archers 
&Elevators Publishing House , Bangalore, India, pp131-139. 
[20] Saaty. T L ., How to make a decision –The AHP , Euro Journol on Opreations Research, 
Reo,Vol 48, 1990 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 798 Sofia, Bulgaria



FACTORS AFFECTING USERS' BEHAVIORS FOR ONLINE HOTEL BOOKING 
 

KULLANICILARIN ONLİNE OTEL REZARVASYONU DAVRANIŞLARINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer AKSOY 
Aksaray Üniversitesi 

ORCID 0000-0001-8589-432X 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi BAKİ 
Aksaray Üniversitesi 

ORCID 0000-0003-0981-5006 
 
 
ÖZET  
Son yıllarda ortaya çıkan ihtiyaç ve istekler paralelinde bilgisayar ve internet teknolojileri 
alanında çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki 
büyük gelişmelere paralel olarak teknolojik ürünler ekonomik açıdan birçok kesim tarafından 
ulaşılabilir hale gelmiştir. Böylece yaygın bir kullanım alanına giren bilişim teknolojileri araçları 
bireylerin bütün yaşam alanını etkilemiştir. Bireylerin alışkanlıklarında meydana gelen bu 
değişim özellikle turizm sektöründe çok yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Oluşan yeni düzende 
turistler turistik faaliyetlerini, planlarını ve otel rezervasyonlarını geleneksel yöntemler yerine 
çevrimiçi ortamda yapar duruma gelmişlerdir. Bu sebeple tüketicilerin çevrimiçi otel 
rezervasyonu yapma tutumunu etkiyen faktörleri araştırmak stratejik bir araştırma konusudur. Bu 
çalışmada tüketicilerin çevrim içi otel rezervasyonu yapma tutumunu etkileyen faktörler analiz 
edilmiştir. Literatürde araştırmacıların çalışmaları taranarak çevrim içi otel rezervasyonu yapma 
tutumunu etkileme potansiyeline sahip değişkenler tespit edilmiştir. Bu değişkenlerden algılanan 
kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, algılanan haz, algılanan risk, etkileşim, algılanan 
maliyet, imaj ve sübjektif normların tutum üzerindeki etkilerine yoğunlaşan bir model 
oluşturulmuştur. Türkiye genelinde 365 kadın ve 249 erkekten oluşan 614 katılımcıdan çevrimiçi 
anket yöntemiyle derlenen veriler yapısal eşitlik modeli aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuçlar 
algılanan kullanışlılık, algılanan haz, etkileşim ve sübjektif normun algılanan tutum üzerinde 
pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca algılanan riskin tutum üzerinde 
negatif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte algılanan kullanım kolaylığı, 
algılanan maliyet ve algılanan imaj ile algılanan tutum arasında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışları, çevrimiçi rezervasyon, yapısal eşitlik modellemesi 
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ABSTRACT  
In parallel with the needs and demands that have emerged in recent years, there have been great 
developments in the field of computer and internet technologies. Especially in parallel with the 
great developments in the field of information and communication technology, technological 
products have become economically accessible to many segments. Thus, information technology 
tools, which are in a widespread area of use, have affected the entire living space of individuals. 
This change in the habits of individuals has been felt very intensely, especially in the tourism 
sector. In the new order that has emerged, tourists have come to a situation where they make 
their touristic activities, plans and hotel reservations online instead of traditional methods. For 
this reason, it is a strategic research topic to investigate the factors that affect the attitude of 
consumers to make online hotel reservations. In this study, the factors affecting consumers' 
online hotel reservation attitude were analysed. By scanning the studies of researchers in the 
literature, variables that have the potential to affect the online hotel reservation attitude have 
been identified. From these variables, a model was created that focuses on the effects of 
perceived ease of use, perceived usefulness, perceived pleasure, perceived risk, interaction, 
perceived cost, image and subjective norms on attitude. Data collected from 614 participants, 
365 women and 249 men, across Turkey, using the online survey method, were analysed through 
the structural equation modeling. The results show that perceived usefulness, perceived pleasure, 
interaction and subjective norm have positive and significant effects on perceived attitude. In 
addition, perceived risk has a negative and significant effect on attitude. However, no significant 
relationship was found between perceived ease of use, perceived cost, perceived image and 
perceived attitude. 
 
Keywords: Consumer behaviour, online booking, structural equation modeling 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Yaygın bir kullanım alanına erişen bilişim teknolojileri araçları dünya genelinde küreselleşme 
olgusunun derin bir şekilde hissedilmesine yol açmıştır. Ortaya çıkan bu yeni durumda 
topluluklar artık yeryüzünde olup biten her durumdan daha çabuk haberdar olmaya başlamış, 
herkes eylem ve deneyimlerini dünya üzerindeki her bireyle paylaşabilecek duruma gelmiştir.  
Gelişen bu süreç dünyayı büyük bir pazar haline getirmiş ve hayatın her alanını etkilemiştir 
(Balay, 2004). Bu gelişmelere paralel olarak çevrimiçi alış veriş olgusu ortaya çıkmış, tüketiciler 
de oluşturulan çevrimiçi platformlardan alış veriş yaparak bu alana büyük bir ilgi 
göstermişlerdir.  Bazı tüketiciler açısından çevrimiçi alış veriş gittikçe hızlanan günümüz yaşam 
tarzında sunduğu zaman ve emek tasarrufu nedeniyle tercih sebebi olurken bazı tüketiciler 
tarafından riskli olarak algılanabilmektedir. Oluşan bu yeni ticari ortamdan en çok ve en hızlı 
etkilenen sektörlerden biri de turizm işletmeleri olmuştur. Bu süreçte seyahat planlarını internet 
üzerinden yapan, oda rezervasyonu ve uçak bileti satın alma işlemini çevrimiçi ortamdan yapan 
tüketiciler hızla çoğalmıştır.  Turizm işletmeleri de bu yeni ticari koşullarda gerekli dönüşümü 
yaparak tüketicilere tüm tatil planlarını çevrimiçi ortamda yapabilecekleri opsiyonel ortamlar 
sunmuşlardır. Tüketiciye bu olanakları sağlayamayan veya süreci doğru yönetmeyen işletmeler 
de bundan olumsuz şekilde etkilenmişlerdir.  

Bu ortamda turistik tüketicilerin çevrimiçi otel rezervasyonu yapma davranışını etkileyen 
faktörlerin titizlikle incelenmesi ve turizm işletmelerinin ortaya çıkan bilimsel veriler ışığında 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmesi büyük önem arz etmektedir. Mevcut çalışmada 
literatür taraması sonucunda bir model oluşturulmuştur. Tüketicilerin demografik bilgileri ve 
belirlenen değişkenlere uygun olarak çevrimiçi otel rezervasyonu yapma davranışını etkileyen 
faktörlerle ilgili soruların yer aldığı anket yardımı ile veriler toplanmıştır.  Oluşturulan modelin 
uyumu ve anket sorularından elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz 
edilmiştir.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına 
karşın tüketicilerin çevrimiçi otel rezervasyonu yapma davranışını etkileyen faktörler özelindeki 
kaynaklar sınırdır. Bhatiasevi & Yoopetch (2015), çevrimiçi rezervasyon yapma niyetini 
etkileyen faktörleri incelediği çalışmasında daha önce çevrimiçi rezervasyon deneyimi yaşamış 
Taylandlı bireylerden elde ettiği verileri incelemiştir. Çalışma sonucuna göre kullanım 
kolaylığının kullanışlılık üzerinde, kullanışlılığın kullanım niyeti üzerinde pozitif bir etkisi 
bulunmaktadır. Bhatiasevi & Yoopetch (2015)’in yaptıkları bu araştırmaya göre imajın kullanma 
niyeti üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Çevrim içi rezervasyon işletmelerinin müşterilerin fayda 
algısını yükseltecek faktörlere odaklanması gerekmektedir. Algılanan değer de algılanan fayda 
ile doğrudan ilgilidir ve dikkate alınması önemlidir. 

Majali (2015), yaptığı çalışmada güvenilirlik, etkileşim, yanıt verme, bilgi doğruluğu, 
yenilikçilik, web görünümü, güven, kullanım kolaylığı ve kullanışlılığın müşterinin e-
rezervasyon yapma niyetini pozitif yönde etkilediği tespit etmiştir. Kim, Kim & Park (2017) 
bireylerin çevrim içi otel rezervasyonu yapma niyetini etkileyen faktörleri incelediği 
çalışmasında çevrimiçi rezervasyon deneyimi olan 307 kişiden topladıkları verileri analiz 
etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hem fiyattan hem de kaliteden etkilenen algılanan değer 
değişkeninin bireylerin rezervasyon yapma niyetleri üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 
Ayrıca üçüncü taraf çevrim içi sitelere duyulan güven ve otele duyulan güven çevrim içi 
rezervasyon yapma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Bununla birlikte çevrim içi yorumların 
otellere duyulan güveni etkilediği görülmektedir.  

Curkan (2019), yerli turistlerin internet üzerinden otel rezervasyonu yapma davranışına etki eden 
faktörleri ve kültürel boyutların çevrimiçi otel rezervasyonu yapma niyetine etkisini belirlemek 
amacıyla bir çalışma yapmıştır. Araştırmacının araştırmasındaki sistem kalitesinin kullanım 
kolaylığı üzerinde ve servis kalitesinin kullanım kolaylığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
olduğu yönündeki hipotezleri reddedilmiştir. Bunun yanı sıra servis kalitesinin kullanım 
kolaylığı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu saptamıştır. Araştırmacının bulgularına 
göre kullanım kolaylığı kullanışlılık üzerinde güçlü ve pozitif bir etkiye sahiptir. Kornpitack & 
Sornsaruht (2019) yaptıkları çalışmada sosyal medya, risk algısı, güven, tutum, kullanım 
kolaylığı ve tatil satın alma niyeti değişkenleri incelenmiştir. Araştırmacılar bir gezginin 
çevrimiçi seyahat hizmetlerini kullanmasında ve satın almasında güvenin en önemli rolü 
oynadığı, gezginin tutumu ile çevrimiçi bir web sitesinin kullanım kolaylığı ve güven algısı 
arasında da önemli ilişkiler olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca araştırmacılar sosyal ağların 
risk algısı üzerinde ve çevrim içi seyahat satın alma niyeti üzerinde doğrudan etkisinin olduğunu 
görmüştür.  

3. ÖNERİLEN MODEL VE HİPOTEZLER 
Çalışmanın bu bölümünde önerilen modelde kullanılan değişkenler ve test edilen hipotezler 
tanıtılmıştır. Algılanan kullanım kolaylığı kullanıcının kullanmakta olduğu teknolojik ürünün 
kullanımını ne kadar kolay bulduğuyla ilgili bir terimdir ve geleneksel teknoloji kabul modelinde 
bireylerin teknoloji sistemini kabul etmesinde önemli bir belirleyicidir (Sevim, Yüncü ve Hall, 
2017).  Davis (1989)’a göre algılanan kullanım kolaylığı “Bir kişinin belirli bir sistemi 
kullanmanın çaba gerektirmeyeceğine inanma derecesidir”. Diğer bir deyişle algılanan kullanım 
kolaylığı tüketicinin kullandığı teknolojiyi ne derce kolay veya zor olarak gördüğüne ilişkin 
algıdır. Kullanıcılar bir sistemin kullanımını ne kadar kolay bulursa o sistemi kullanma 
olasılıkları aynı oranda yüksek olacaktır (Venkatesh & Davis, 2000). 
 
H1: Algılanan kullanım kolaylığının çevrim içi rezervasyon yapma tutumu üzerinde pozitif bir 
etkisi vardır. 
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Bireyler teknolojik ürünleri kullanarak iş performanslarını arttırmak ve zamandan kazanç 
sağlamak ve işlerini kolaylaştırmak isterler. Kullanıcılar bir iş süreçlerinde elde ettikleri 
sonuçlara bakarak bir teknolojiyi kullanmak ve kullanmamak arasındaki farkı kıyaslarlar. Eğer 
teknoloji kullanılarak yapılan iş kullanıcıda daha yüksek verimlilik algısı oluşturmuşsa kullanıcı 
ilerleyen süreçte bu teknolojiyi kullanma eğiliminde olacaktır.  Davis (1989)’a göre kullanışlılık, 
bireylerin bir teknolojiyi kullanarak yaptıkları işteki performans ve verimlerinin artmış olması 
yönündeki algıdır. Birey bir teknolojiyi kullanmayı tercih ederek yaptığı işten teknoloji 
kullanmadan yaptığı zamankine kıyasla daha iyi sonuç aldığını düşünüyorsa o teknolojiyi 
kullanışlı bulacak ve ilerleyen süreçte te kullanma eğiliminde olacaktır (Solak, 2012). 
 
H2: Algılanan kullanışlılığın çevrim içi rezervasyon yapma tutumu üzerinde pozitif etkisi vardır. 
 
Algılana haz kişinin bilişim teknolojilerini kullanırken duyduğu eğlence duygusuyla ilgilidir. 
Algılanan haz teknoloji kullanma eyleminin kullanıcı penceresinden bakıldığında ne kadar 
eğlenceli algılandığı ile alakalıdır (Davis, Bagozzi ve Warshaw, 1992). Algılanan hazzın 
çevrimiçi alışveriş üzerindeki etkisine, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık 
büyük katkı sunmaktadır. Yani kullanıcı sistemin kullanımını kolay bulur ve bu sistemi 
kullanmanın alış veriş performansını arttırdığı düşünürse çevrimiçi alışverişten de aynı oranda 
haz duyacaktır.  Online otel rezervasyonu bağlamında algılanan haz tüketicinin çevrimiçi 
rezervasyon sistemini kullanırken ne derece eğlendiği ile ilgilidir (Curkan, 2019) .  
 
H3: Algılanan haz ile çevrim içi rezervasyon tutumu arasında pozitif bir ilişki vardır. 
 
Algılanan risk herhangi bir kararın sonucunda meydana gelebilecek olası olumsuz durumlara 
yönelik beklenti şeklinde açıklanabilir (Asmadili, 2015).  Tüketici davranışları bağlamında 
algılanan risk, tüketicinin herhangi bir ürün veya hizmeti satın almanın sonucunda oluşabilecek 
belirsizlik ve olumsuz sonuçlara ilişkin oluşan algıdır (Dowling, & Staelin, 1994). Algılanan risk 
tüketicinin satın alma eyleminin sonucunda ortaya çıkacak sonuçla ilgili tatmin olmama 
olasılığını, tüketicilerin olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimalini ifade eder. Online otel 
rezervasyonu bağlamında algılanan risk tüketicinin çevrim içi rezervasyonla ilgili finansal ve 
kişisel kayıp beklentisidir (Forsythe ve Shi, 2003).   Turizm sektöründe satın alma işlemi büyük 
oranda hizmet ile ilgilidir dolayısıyla bu sektörse oluşan risk algısı fiziksel ürünlerin 
ticaretindeki risk algısından daha yoğun olabilir. Diğer taraftan turizm sektöründe e-ağızdan 
ağıza ticaret oldukça etkilidir. Bir arkadaş ve güvenilir, kabul görmüş kişiler tarafından 
yönlendirme ve yorum yapılırsa algılanan risk azalır (Garbarino & Strahilevitz 2004).  
 
H4: Algılanan risk çevrim içi rezervasyon yapma tutumunu negatif yönlü etkiler. 
 
Etkileşim, bir birey herhangi bir bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak bir görevi veya işi 
gerçekleştirdiğinde ortaya çıkar. Kullanıcıların bilgi teknolojilerini etkili kullanabilmesi için 
kullanıcıya etkili bir ara yüz sunulması gerekir. Herrero & San Martín (2012)’ye göre Etkileşim, 
web sitelerinin algılanan kullanım kolaylığının ana belirleyicisidir.  
 
H5: Etkileşim çevrim içi rezervasyon yapma tutumunu pozitif yönlü etkiler. 
 
Bir tüketici tarafından algılanan maliyetin parasal ve parasal olmayan yönleri olabilir (Dheva-
aksorn, 2018). Buradan hareketle, tüketicinin gözünde harcanan zaman, verilen kişisel bilgiler, 
kullanımda harcanan çaba ve ürünün parasal karşılığı maliyet olarak algılanabilir. Turizm siteleri 
rezervasyon aşamasında tüketiciden sıradan bir çevrimiçi alışverişe oranla daha fazla girdiye 
ihtiyaç duyabilir (Hann & Terwiesch, 2003). Bunu da tüketici bir maliyet olarak algılayabilir. 
Dheva-aksorn (2018)’e göre algılanan maliyetler, satın alma kararı sırasında ortaya çıkan 
algılanan faydalar ve maliyetler arasındaki dengeyi ifade eder.  Turistik tüketiciler çevrimiçi 
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olarak aldıkları hizmetlerin maliyetinin geleneksel alışverişe kıyasla daha düşük olması 
nedeniyle çevrimiçi rezervasyon yöntemini kullanmaktadırlar (Lam, Tan ve Oh, 2014).  
 
H6: Algılanan maliyet ile çevrim içi rezervasyon yapma tutumu arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. 
 
İmaj çeşitli eğitim, bilgi alışverişi ve ilgi sürecinin sonunda oluşan bir çeşit algıdır. İmaj çeşitli 
kanallar, özel olarak hazırlanmış reklamlar, günlük ilişkiler, etkileşimde bulunulan doğal kültür 
ve sahip olduğumuz ön yargılardan edinilen bilgi ve verilerin değerlendirmesidir (Tolongüç, 
1992). İmaj her bireyin zihninde yavaş yavaş ve birikimsel olarak oluşan imgelerin bütünüdür.  
Farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Moore ve Benbasat'a (1991) göre imaj, “bir bireyin bir yeniliği 
kullanmanın kendi sosyal sistemindeki statüsünü artıracağını algılama derecesidir”.  Kurum 
imajı yıllar içinde büyük emeklerle oluşturulmaktadır ve bir kurumun ürün ve hizmetlerinin 
pazarlanmasında kurumun tüketiciler tarafından kabul görmesinde kendi pazarında iyi bir şekilde 
tanınmasında, rekabet gücünün artmasında ve müşterileri ile sadakat ilişkisinin oluşmasında 
önemli bir yere sahiptir (Küçük, 2008).  
 
H7: Algılanan imaj çevrim içi rezervasyon yapma tutumunu pozitif yönlü etkiler. 
 
Sübjektif norm, kişinin aile, akranlar, arkadaşlar ve diğer yakınlarının inançları tarafından 
yaratılan sosyal normatif baskılara ilişkin algısı olarak tanımlanır (Kim & Shin, 2009). 
Geleneksel olarak, sübjektif norm, önemli bir kişinin veya bir grup insanın belirli bir davranışı 
onaylayacağı ve destekleyeceği inancıyla ilişkilendirilir. Sübjektif normlar bir kişinin belirli bir 
girişimcilik faaliyetini gerçekleştirme konusundaki fiili davranışını etkileyen sosyal faktörleri 
gösterir. Sübjektif norm bireyin kendisi için önemli olan kişinin sistemi kullanması veya 
kullanmaması algısındaki derecedir. 
 
H8. Sübjektif normlar ile çevrim içi rezervasyon yapma tutumu arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır. 
 
Bireylerin günlük hayattaki birçok davranışını olaylara nesnelere veya insanlara karşı olan 
tutumu belirler. Tutum çevremizdeki herhangi bir nesne, olay ve fikre karşı bireylerin zihninde 
oluşan pozitif veya negatif tespitlerdir. Tutum kişinin herhangi bir durum veya olaya karşı 
geçmişte yaşadığı deneyim ve edindiği bilgilerine bağlı olarak ortaya çıkan bilişsel, duygusal ve 
davranışsal eğilimdir. Tutum, kişinin günlük hayatta çevresinde gerçekleşen olaylar, nesneler 
veya durumlara yönelik olumlu ya da olumsuz bir biçimde tepkide bulunma eğilimidir.  Tutum, 
bireyi istendik yönde davranmaya iten bir nesne ya da olaya yönelik inançların daimi olarak 
düzenlenmesi şeklide görülebilir.  Tutum bireyin bir fikre, bir nesneye veya bir sembole ilişkin 
olumlu ve olumsuz duygularını ifade etmektedir. Tutum seçim sürecini, öğrenmeyi ve satın alma 
karar sürecini etkilediği için tüketici satın alma tercih sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. 
 
Model oluşturma aşamasında öncelikle araştırmada yer alacak değişkenler ve kavramlar geniş bir 
literatür taraması yapılarak araştırılmıştır. Bu çerçevede tüketicilerin çevrimiçi otel rezervasyonu 
yapma davranışını etkileyen faktörleri test etmek amacıyla hipotezler oluşturulmuştur. Bu 
hipotezleri doğru ilişkilendirmek ve analiz etmek amacıyla Şekil 1’de sunulan model 
oluşturulmuştur. 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 803 Sofia, Bulgaria



 

Şekil 1. Önerilen Model 
 
4. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 
 
4.1 Veri Toplama 
Çalışmada kullanılan veriler çevrimiçi anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket, demografik 
bilgileri içiren 9 soruluk birinci bölüm ve Likert tipi 37 sorulardan oluşan ikinci bölüm olmak 
üzere 46 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın evreni 18 yaş ve üzeri çevrimiçi otel rezervasyonu 
yapmış veya yapma potansiyeline sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu kapsamda çevrimiçi olarak 
Mart - Mayıs 2022 tarihleri arasında 614 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirmeye 
alınmıştır. 
 
4.2 Veri Analizi ve Test Sonuçları 
Bu çalışmada veri analizi aşamasında ölçüm modeli ve yapısal modelin değerlendirilmesinden 
oluşan iki aşamalı bir yol izlenmiştir. Verilerin analizinde iki aşamada da AMOS 22 yazılımı 
kullanılmıştır. Oluşturul model herhangi bir değişim yapılmadan çalışmaya devam edilmiştir. 
 
Bu çalışmada ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi yapılarak irdelenmiş ve maddelerin faktör 
yükü değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Morgan (2011)’e göre bir maddenin güvenilir 
olarak kabul görmesi için faktör yükünün 0,5’in üzerinde olması gerekir. Bu çalışmamızda faktör 
yükü 0,5 değerinin altında olan sübjektif normlarla ilgili olan 4. maddenin faktör yükü 
silinmiştir. Bu madde dışındaki maddelerin faktör yükleri 0,593 ile 0,949 arasında değiştiği için 
güvenilir olarak kabul edilebilmektedir.  
 
Modelde test edilen sistemin güvenilirliği maddeler arasındaki iç tutarlılıkla doğru orantılı 
olduğu için, oluşturulan modeldeki maddelerin iç tutarlılığı büyük önem arz etmektedir. Önerilen 
yapının iç tutarlılığı Cronbach alfa, Bileşik Güvenilirlik (BG) ve Çıkarılan Ortalama Varyans 
(ÇOV) değerleri ile değerlendirilmektedir. Cronbach alfa değeri 0,9 ve üzerinde ise mükemmel 
güvenirlikte, 0,7 ve 0,9 arasında ise yüksek güvenirlikte, 0,5 ve 0,7 arasında ise ılımlı 
güvenirlikte ve 0,5’in altında ise yapı düşük güvenirlikte olarak değerlendirilmektedir (Hinton, 
Browlow, MCMurray ve Cozen, 2004). İç tutarlılığı ölçmek için kullanılan Bileşik Güvenilirlik 
(BG) değerinin de 0,7’den düşük olmaması önerilir (Hair, Anderson, Tatham ve Black, 1998). 
Buna ek olarak iç tutarlılık için önemli kriterlerden biri de ÇOV değeridir. Oluşturulan yapıların 
ÇOV değerinin 0,5’in üzerinde olması önerilir (Ramayah, Cheah, Chuah, Ting ve Memon, 
2018). Önerilen modelde yapıların Cronbach alfa değerleri 0,799 ile 0,946 arasında değerler 
almaktadır. Literatürde yapılan tespitlere göre önerdiğimiz modeldeki tüm yapıların Cronbach 
alfa değerleri yüksek güvenirliğe sahiptir. Modeldeki yapıların bileşik güvenirlik (BG) değerleri 
0,812 ile 0,948 arasında değerler almaktadır ve literatürde sınır olarak 0,7 değerinin üzerinde 
olduğu için güvenilirdir. Modelde yer alan yapıların ÇOV değerleri 0,522 ile 0,858 arasında 
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değerler almaktadır. Bu kapsamda yapılan incelemeye göre önerdiğimiz modeldeki tüm yapılar 
tutarlılık koşullarına uygundur (Tablo 1). 
 
4.3.Ayıt Edici Geçerlilik Verileri  
Bir yapının geçerliliğini yansıtan en önemli ölçütlerden biri de ayırt edici geçerliliktir. Bu 
nedenle temel teorinin doğruluğunu sağlamak için ayırt edici geçerlilik değerlendirmelerinin 
tutarlı ve sistematik olarak uygulanması kritik öneme sahiptir (Matthes ve Ball, 2019). ÇOV 
değeri ölçekler arasında benzerlik olup olmadığını tespit etmek için de kullanılır. Ölçekler 
arsındaki korelasyon değerinin ÇOV’un karekökünden daha düşük olması gerekir ve buna ayırt 
edici geçerlilik testi denir. Ayırt edici geçerlilik testi sayesinde modelde kullanılan yapının farklı 
bir yapının yansıması olup olmadığını ortaya çıkarılabilir (Matinez-Torres vd., 2008). Fornel ve 
Larcher (1981)’e göre ölçüm modelindeki yapının ÇOV değerinin karekökü diğer yapıların 
tümüyle olan ilişkisinden yüksekse ayırt edici geçerlik sağlanmış demektir (Tablo 2). 
 
4.4.Hipotez Testi Sonuçları 
Katılımcılardan toplanan verilerin test edilmesi analiz edilmesi sonucunda, önerilen 8 hipotezden 
5’i kabul edilmiş, 3’ü kabul edilmemiştir. Aşağıda hipotez testimizin sonuçları tablo halinde 
verilmiştir. Test sonuç tablosundaki beta (β) değerleri standardize edilmiş beta katsayısını 
belirtmektedir. Yapılan analizin sonuçlarına göre algılanan kullanım kolaylığının tutum üzerinde 
(β=0,137, p=0,094) anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Algılanan kullanışlılığın tutum üzerinde 
(β=0,236, p=0,011) anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Algılanan hazzın tutum üzerinde 
(β=0,202, p=***) anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  Algılanan riskin tutum üzerinde (β=-0,115, 
p=0,004) anlamlı ve negatif bir etkisi vardır. Yani risk algısı arttıkça çevrim içi rezervasyon 
yapma tutumu azalır.  Algılanan etkileşimin tutum üzerinde (β=0,217, p=0,002) anlamlı ve 
pozitif bir etkisi vardır. Bu çerçevede H1 hipotezimiz reddedilirken; H2, H3, H4 ve H5 
hipotezlerimiz kabul edilmiştir. Bunun yanında algılanan maliyetin tutum üzerinde (β=-0,030, 
p=0,729) anlamlı bir etkisinin olmadığı, algılanan imajın tutum üzerinde (β=-0,092, p=0,163) 
anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda H6 ve H7 hipotezlerimiz 
reddedilmiştir. Bunlara ilaveten sübjektif normalar ile tutum arasında  (β=0,197, p=***) anlamlı 
ve pozitif bir ilişki vardır. Bu sonuca göre de H8 hipotezimiz kabul edilmiştir. 
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Tablo 1. Ölçüm Modeli Sonuçları Tablosu 

Yapı Madd
e 

Faktör 
Yükü 

Cronba
ch alfa BG ÇOV 

Algılanan 
Kullanım 
Kolaylığı 

1 0,814 
0,854 0,857 0,666 2 0,786 

3 0,847 

Algılanan 
Kullanışlıl
ık 

1 0,775 

0,874 0,877 0,589 
2 0,781 
3 0,796 
4 0,776 
5 0,706 

Algılanan 
Haz 

1 0,873 
0,946 0,948 0,858 2 0,949 

3 0,955 

Algılanan 
Risk 

1 0,791 
0,81 0,813 0,591 2 0,723 

3 0,791 

Etkileşim 

1 0,593 

0,799 0,812 0,522 2 0,758 
3 0,775 
4 0,75 

Algılanan 
Maliyet 

1 0,766 

0,829 0,836 0,562 2 0,754 
3 0,644 
4 0,823 

İmaj 

1 0,845 

0,916 0,918 0,692 
2 0,869 
3 0,81 
4 0,865 
5 0,766 

Sübjektif 
Norm 

1 0,813 

0,917 0,918 0,79 2 0,922 
3 0,927 
4 0,432 

Tutum 
1 0,836 

0,819 0,822 0,697 2 0,703 
3 0,793 
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Tablo 2. Ayırt Edici Geçerlilik Verileri Tablosu 

Yapı 
Algılanan 
Kullanım 
Kolaylığı 

Algılana
n 
Kullanışl
ılık 

Algıla
nan 
Haz 

Algıla
nan 
Risk 

Etkile
şim 

 
Algıla
nan 
Maliy
et 

 
İmaj 

 
Sübje
ktif 
Norm 

 
Tutu
m 

Algılanan Kullanım 
Kolaylığı 0,816 - - - - - - - - 

Algılanan 
Kullanışlılık 0,739 0,767 - - - - - - - 

Algılanan Haz 0,7 0,717 0,926 - - - - - - 
Algılanan Risk -0,352 -0,219 -0,263 0,769 - - - - - 
Etkileşim 0,558 0,613 0,57 -0,084 0,722 - - - - 
Algılanan Maliyet 0,338 0,433 0,353 -0,004 0,716 0,75 - - - 

İmaj 0,261 0,345 0,265 0,067 0,566 0,615 0,83
2 - - 

Sübjektif Norm 0,267 0,363 0,39 0,116 0,272 0,095 0,05
6 0,889 - 

Tutum 0,702 0,754 0,724 -0,257 0,644 0,437 0,36
2 0,447 0,83

5 
 

 

 

Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotezler Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Beta 
(β) 

p-
değeri 

t-
değeri 

Hipotezin 
kabulü 
veya reddi 

Hipotez 1 
Algılanan 
Kullanım 
Kolaylığı 

Algılanan 
Tutum 0,137 0,094 1,676 - 

Hipotez 2 Algılanan 
Kullanışlılık 

Algılanan 
Tutum 0,236 0,011 2,554 + 

Hipotez 3 Algılanan Haz Algılanan 
Tutum 0,202 *** 3,55 + 

Hipotez 4 Algılanan Risk Algılanan 
Tutum 

-
0,115 0,004 -2,9 + 

Hipotez 5 Etkileşim Algılanan 
Tutum 0,217 0,002 3,128 + 

Hipotez 6 Algılanan 
Maliyet 

Algılanan 
Tutum 

-
0,030 0,729 -0,347 - 

Hipotez 7 Algılanan İmaj Algılanan 
Tutum 0,092 0,163 1,393 - 

Hipotez 8 Sübjektif 
Norm 

Algılanan 
Tutum 0,197 *** 5,45 + 

 ***  p< 0.001 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 807 Sofia, Bulgaria



5. SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; algılanan kullanım kolaylığının çevrim içi otel 
rezervasyonu yapma tutumu üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Algılanan kullanışlılık, algılanan 
haz, algılanan etkileşim ve sübjektif normların tutum üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 
Bunun yanında algılanan riskin tutum üzerinde anlamlı ve negatif etkisi vardır.  Algılanan 
maliyet ve imajın tutum üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Araştırmamızdan elde ettiğimiz 
sonuçlara göre işletmelerin; tüketicilerin risk algısını azalmak için şeffaf bir şekilde tüketicinin 
risk olarak algılayabileceği bütün hususlara açıklık getirmesi, tüketicini çevrim içi rezervasyon 
sistemini kullanırken haz duyabileceği ve sistemi kullanışlı bulabileceği çalışmalara hassasiyet 
göstermesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Yönetime katılım, halkın karar alma süreçlerine, uygulamalarına ve denetlemelerinde bizzat 
söz sahibi olmasını ve bu süreçte etkin rol oynamasını ifade etmektedir. Günümüz 
demokrasileri yerel halkın kendi yöresi ile ilgili alınan kararlara katılımını gerektirmekte ve 
bu bağamda birçok mekanizma oluşturulmaktadır. Yönetişim olarak ifade edilen yeni katılım 
süreci, birlikte yönetmek yani kamunun dışlanmaması, özel sektörün, sivil toplum 
kuruluşlarının ve toplumdaki farklı grupların yönetimin merkezinde toplayan bir yönetim 
yaklaşımıdır. Günümüzde Türkiye’de yerel halkın kararlara katılımını artırmak için 
oluşturulan en önemli mekanizmalardan birisi de kent konseyleridir. Kent Konseyleri 
gündelik hayatta kentsel açmazlara yönelik çözüm önerileri üretmek adına yerel mekanizma 
olarak hukuksal ve kurumsal zeminde varlık kazanmıştır. Siyasal katılım ve geniş temsil esası 
üzerine tesis edilmesi öngörülen kent konseyinin çalışmaları bu açıdan kentsel gelişimin 
yönünü bir nevi belirlemesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Yerel Gündem 21 
çerçevesinde oluşturulan kent konseylerinin oluşumu ve faaliyetleri irdelenmektedir. 
Türkiye’de kent konseylerinin gelişim süreci, kent konseyleri ile ilgili mevzuat ve kent 
konseylerinin halkın katılım sürecindeki etkileri ortaya konulduktan sonra kent konseylerinin 
uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunlar farklı şehirlerdeki kent konseyleri örnekleri 
üzerinden değerlendirilecektir. Bir yerel katılım mekanizması olarak kent konseylerinin 
siyasal ve yönetsel katılım açısından işlevlerinin neler olduğu, demokratik sürece katkıları 
konunun incelenen bir başka boyutudur. Katılım kültürünün şekillenmesinde gönüllülük esası 
üzerine oluşturulan kent konseylerinin vatandaş, devlet ve diğer katılımcı birliklerin etkin 
katılımı üzerinden yönetişim dizgesine yapılan vurgu açıklanarak kent konseylerinin sorunları 
ve kazanımları değerlendirilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kent Konseyi, Katılım, Siyasal Katılım, Yönetişim.  
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ABSTRACT 
 
 
Participation in management means that the public has a personal say in decision-making 
processes, practices and audits and plays an active role in this process. Today's democracies 
require the participation of local people in decisions made about their region, and many 
mechanisms are being created in this context. The new participation process, referred to as 
governance, is a management approach that brings together the private sector, non-
governmental organizations and different groups in society at the center of government, so 
that the public is not excluded from managing together. Nowadays, one of the most important 
mechanisms created to increase the participation of local people in decisions in Turkey is city 
councils. City Councils have established their presence on a legal and institutional basis as a 
local mechanism to produce solutions to urban impasses in everyday life. The work of the city 
council, which is supposed to be established on the basis of political participation and broad 
representation, is important in terms of determining the direction of urban development in 
some way. In this study, the formation and activities of city councils established within the 
framework of Local Agenda 21 are examined. After the development process of city councils 
in Turkey, the legislation related to city councils and the effects of city councils on the public 
participation process have been revealed, the problems arising in the implementation process 
of city councils will be evaluated through the examples of city councils in different cities. As 
a mechanism of local participation, what are the functions of city councils in terms of political 
and managerial participation, their contribution to the democratic process is another 
dimension of the subject being studied. In shaping the participation culture, the emphasis on 
the governance string of city councils created on the basis of volunteerism through the 
effective participation of citizens, states and other participating associations is explained and 
the problems and achievements of city councils are evaluated. 
Key Words:   City Council, Participation, Political Participation, Governance. 
 
1. GİRİŞ 

Kentler, görece olarak yaşam kalitesinin yüksek olduğu, kentsel hizmetlerde sürekliliğin söz 
konusu olduğu yerleşim birimleri olmanın ötesinde; maddi ve manevi her türlü hizmeti 
karşılayarak payına düşeni aldıkları bir mekân haline gelmiştir. Tarihsel süreçte ise genellikle 
yoğun nüfuslu kentler dikkati çekmiştir ve bu kentlerdeki alt yapı ve üst yapıya ilişkin 
sorunlar her zaman devam ederek, günümüzde de süregelen bir sorunsal olmayı sürdürmüştür. 
Bu sorunları çözmeye yönelik yöntemler ve araçlar ise her dönem değişiklik göstermiştir. 
Yönetime katılım şekilleri birbirinden farklılık gösterse bile yönetimde söz sahibi olma 
demokratik yöntemlerin en birincil unsurunu oluşturmaktadır. Yönetime katılımın en eski ve 
en yaygın kullanımı seçimlerdir ve seçimlerin yanı sıra halk oylamaları, meclis toplantıları, 
mahalle düzeyindeki katılımlar gibi birden çok farklı yönetime katılım şekilleri 
uygulanmaktadır. Tüm bu yöntemlerin amacı ise yönetime katılımın teşvik edilerek, yönetime 
katılımın arttırılmasıdır.  

Yerel düzeyde katılım denince akla ilk gelen toplumun tüm kesimlerinin yönetimde söz sahibi 
olmasıdır. Özellikle sade vatandaşın karar alma sürecinde etkili olması son derece önemlidir. 
İnsanların kendini en rahat ifade edebileceği, bireyin kendinde daha rahat anlam bulduğu ve 
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yönetimde söz sahibi olduğu bir platform olarak yerel düzeyde katılım mekanizmaları 
karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimler de, yerel siyasete halkın aktif katılımını 
desteklemektedir. Bununla beraber yerelde demokrasinin gelişmesi amacıyla halkın 
yönetimde hem karar alma süreçlerine dahil olması hem de bu kararların uygulanması 
noktasında denetlenmesi süreçlerinde de aktif rol oynaması yerel yönetimlerde siyasal 
katılımın etkin bir şekilde sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Halkın yerel 
siyasete daha aktif katılımını destekleyen yerel yönetimlerde yönetime katılım şekilleri bu 
sürece destek olmaktadır. Bu şekilde yerel siyasete katılım yani yönetimde hak sahibi, 
yönetimin bir parçası ve yönetimden bir pay almanın gerekliliklerini de aynı zamanda yerine 
getirmiş olacaktır. 

Yönetime katılım, halkın karar alma süreçlerine, uygulamalarına ve denetlemelerinde bizzat 
söz sahibi olmasını bu aşamalara etki etmesini ifade etmektedir. Yönetişim dizgesi ise, 
birlikte yönetmek yani kamunun dışlanmaması, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve 
toplumdaki farklı grupların yönetimin merkezinde toplayan bir yönetim yaklaşımıdır. Yani 
halkın burada yönetime daha aktif katılımı sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda yerel 
yönetimlere katılım şekillerinden biri olan "Kent Konseyleri" gündeme gelmiştir. Kent 
Konseyleri gündelik hayatta kentsel sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak, yerel 
halkın fikirlerinin yönetime yansıması ve alınan kararların uygulanma süreçlerinin 
denetlenmesinde etkili olabilecek yapılanmalardır. Siyasal katılım ve geniş temsil esası 
üzerine kurgulanan kent konseylerinin içerisinde sivil toplum örgütlerinden temsilciler, özel 
sektör, gençlik grupları, kadın grupları gibi farklı grupların olması yerel sorunların gündeme 
getiriliş şeklini de etkilemektedir. Bu çalışmada bir yerel katılım mekanizması olarak kent 
konseylerinin siyasal katılım ve yönetsel katılım çerçevesinde vatandaşların yönetsel 
süreçlerde söz sahibi konumunda olması ayrıca demokratik katılım bazında kısa bir 
değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Katılım kültürünün şekillenmesinde gönüllülük 
esası üzerine oluşturulan kent konseylerinin vatandaş, devlet ve diğer katılımcı unsurların 
etkin katılımı üzerinden yönetişim dizgesine yapılan vurgu açıklanarak kent konseylerinin 
sorunları ve kazanımları değerlendirilmektedir.  

2. KATILIMCI DEMOKRASİ 

Demokrasi yalnızca kelime anlamını açıklamak esasına dayalı olsaydı problem kolay bir 
şekilde çözülmüş olabilirdi. Demokrasi Yunanca bir sözcüktür ve Türkçeye kolayca çevrilişi 
"halkın İktidarı" anlamına gelmektedir.  Ayrıca demokrasinin en yaygın kullanımı ve temel 
tanımı ise "halk tarafından yönetim"dir (Görmez, 1997, s. 60). Demokrasi, "halk tarafından 
yönetim, "halkın kendi kendini yönetmesi, yönetimde halk iradesinin ağır basması veya 
yönetimin halk tarafından denetlenmesi" şeklinde ifade edilebilir (Heywood, 2010, s. 102). 

Günümüzde yerel yönetimlere neredeyse bütün ülkelerde demokratik kurumlar gözüyle 
bakılmaktadır. Bunun en temel nedeni ise, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini 
yönetmesini izin verdiği kurumlar olmasındır. Halk ise, kendine verilen bu yetkiyi, bizzat 
kendi seçmiş olduğu organlar eliyle dolaylı olarak yapmaktadır. Bu nedenle yerel 
yönetimlerde organların yalnızca seçimle oluşacağının öngörülmüş olması yerel 
yönetimlerdeki bu tarz kurumlara demokratik nitelik kazandırmaya yetmemektedir. 
Demokratik niteliğin yerel yönetimlerdeki kurumlara kazandırılabilmesinin ilk adımı katılım 
bağlamındaki biçimsel koşulların bir adım daha ötesine gidilerek, gerçek bir halk katılımının 
sağlanmasının gerekliliğidir ve birincil adımı olarak biçimsel koşulların bir adım daha ötesine 
gidilerek, gerçek bir halk katılımının sağlanması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek 
için, toplumda birden fazla çeşitten oluşan katmanlara katılım yolunu açmakla sağlanır 
(Keleş, 2019, s. 85). Bu sistemde tüm yurttaşlar, kendilerine uygulanan kuralların ve bu 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 812 Sofia, Bulgaria



kuralların kendilerince alınması ve yaptırıma bağlanması bakımından hem haklara hem de 
ödevlere sahiptir. İdeal demokratik sistemlerde halkın isteklerini bütün bir yapı ile karşılayan 
bir yönetim vardır. Bu yönetim halkın tercihleri doğrultusunda oluşur ve bu tercihler 
paralelinde etkinliklerde bulunur. Demokrasiler bu bakımdan ulaşılamayacak bir düşün 
ötesine geçmemekle beraber ulaşılmak istenen bir düştür de aynı zamanda. Demokratik 
sistemlerde, uygulanan siyasalara göre çeşitlilik göstermektedir (Çukurçayır, 2000, s. 11-12). 

Buraya kadar yapılan tanımlamalar ve açıklamalardan yola çıkarak demokrasi, halkın dolaylı 
ve doğrudan bir şekilde kararlar alabildiği bir sistem olarak karşımıza çıkarken, yerel 
yönetimler de özellikle karşımıza çıkmış olan temsili demokrasilerde ise, halkın seçimler ve 
siyasi partiler aracılığıyla kendi adlarına kararlar alabilmesi olarak özetlemek mümkün 
olacaktır. Bunlardan hareketle ve yerel yönetimlere demokratik bir niteliğin kazandırılması 
açısından karşımıza katılımcı demokrasi kavramı çıkmaktadır. Katılımcı demokrasinin burada 
üstlenmiş olduğu işlev ise, demokrasi ve demokratik kararlar açısından halkın buradaki alacak 
olduğu kararları bir adım daha ileri taşıması açısından önemli olacağı gibi halkın yönetime ve 
siyasete katılımında büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda katılımcı demokrasi kavramını 
tanımlamak yerinde olacaktır. 

Katılımcı demokrasi kavramı, temsil sistemini bir adım daha ileriye taşımak yani temsil 
sisteminin işlemesine yardımcı olması amacıyla ve dorudan demokrasi talebinin mümkün 
olduğunca en üst düzeye çıkarılması çabası olarak ifade edilebilmektedir (Yaman, 2018, s. 
136). Yani katılımcı demokrasi bir nevi temsil sisteminde gerçekleşmiş olan zincirin 
doğrudan demokrasi uygulamalarına olabildiğince yaklaştırılmasını hedefleyen bir demokrasi 
tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Katılımcı demokrasi aynı zamanda kendine özgü bir modeli oluşturan müzakereci bir süreci 
ifade etmektedir. Katılımcı demokrasinin sosyal anlamdaki adaletsizliğine değinmek 
gerekirse; adaletsizliğin nedeni ise aktif bir şekilde yönetime katkı yapanların çoğunun eğitim 
ve gelir düzeyi yüksek yurttaşlardan meydana gelmesidir. Demokrasinin sadece eğitim 
seviyesi yüksek, sermaye sahibi kesimden oluşması ve sivil toplumdan beslenerek 
geliştirilmesi tam anlamıyla katılımcı demokrasinin, yurttaş katılımını sağlamak ve sistemi 
dönüştürmek gibi bir kaygının bulunmaması, demokrasi önündeki engelleri daha da 
derinleştirecektir. Özellikle son dönemlerde ise gelişmiş demokrasilerde ortaya çıkan 
aksaklıklarla birlikte sivil toplum örgütlerinin gelişmesi ve güçlendirilmesi katılımcı 
demokrasiyi güçlendirmiştir (Peker, 2018, s. 38). 

3. KATILIM VE YEREL DÜZEYDE KATILIM 

Katılım (participation) kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yönetim Bilim 
Terimleri sözlüğüne göre, "bir süreç ya da bir durum içinde istençli ve eylemli olarak bir işi 
üstlenme ya da bir olayda etkin olma" olarak açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu Yönetim 
Bilim Terimleri Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/, 1981). Bir başka katılım kavramına bakacak 
olursak, bir kararın hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması 
aşamalarının birine, birkaçına ve tümüne o kararlardan doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenecek kişilerin güçlerince kararlarda etkili olabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Peker, 
2018, s. 35).  

 Katılıma genel olarak bakıldığında, katılım yalnızca siyasal veya yönetsel bir sürecin ürünü 
olmadığı, aynı zamanda vatandaş olmanın da en önemli ölçütleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü katılım gündelik hayattan tutun aile içinde karar alma süreçlerine kadar 
uzanmaktadır. Şöyle ki şirket çalışanlarının yönetimde kararların alınmasında, vatandaşların 
kamu politikasına yön vermedeki özellikle sendika ve dernek çalışmalarında görev alması, 
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kısaca herhangi bir siyasal, kültürel ve sosyoekonomik olayların bütünü, farklı ideolojik 
düşünceler ve onların topluma yansıyışı kısacası yerel ve merkezi düzeyde alınan siyasal 
kararları etkileyen birçok konunun katılım içerisinde yer aldığı görürüz (Peker, 2018, s. 36). 

Katılım kavramı daha geniş bir perspektiften bakma imkânı bizlere sunarken, siyasal katılım 
kavramı ise daha dar yani katılımın yalnızca siyasal ayağını oluşturmaktadır (Koru, 2019, s. 
20). Yukarıda da ifade edildiği gibi katılım hayatın her alanında karşımıza çıkan ve her an 
içinde bulunacağımız bir durumu ifade etmektedir. 

Siyasal katılım kavramı, siyasal toplumlarda bireylerin yerel ve ulusal düzeyde siyasal 
sistemdeki yöneticileri seçmeleri ve yönetsel süreçteki idarecilerin kendi istek ve menfaatleri 
doğrultusunda karar almalarını sağladıkları her türlü davranış ve eylemi ifade etmektedir. 
Yani siyasal katılma kavramını siyasal sistemin bir parçası olmakla beraber siyasal sistem 
içindeki karar alıcıların alacakları kararların vatandaşlar tarafından girişilen her türlü eylem 
olarak özetlemek doğru olacaktır (Usta & Bilgiç, 2016, s. 37). Siyasal katılımın bir başka 
tanımı ise, toplumdaki üyelerin siyasal sistem içerisinde siyasal sisteme karşı sergiledikleri 
davranışlarının bütününü ifade etmektedir. Aslında kavrama yüklenen anlam çerçevesi 
çizilmiş bir alanda sıralı ve yoğun bir eyleme uzanan bir faaliyet döngüsünü kapsamaktadır. 
Kısaca açıklanmak istenen siyasal katılım kavramını sadece yeri geldiğinde seçimlerde oy 
kullanmak olarak görülmemelidir (Kılınç, 2017, s. 97). 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan yola çıkarsak siyasal katılma ile ilgili tanımlar genel 
olarak değerlendirildiğinde katılım kavramının bireylerin yaşamının her alanında toplumsal 
hayata ve alınan kararlara katılımı ifade etmektedir. Burada katılımın boyutu yönetime katılım 
olarak değerlendirilmekte ve siyasal katılımda yönetime katılımın altında yer almaktadır. 
Ülkelerin siyasal sisteme katılım boyutları kendi sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelerine ve 
düşünsel birim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden katılım kavramına 
yönetime katılım açısından bakıldığında, vatandaşların siyasal sistem karşısındaki her türlü 
faaliyeti, hal ve davranışlarını ifade eden ve bunları belirleyen bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Koru, 2019, s. 20-21).  

Açıklamaya çalışılan yönetime katılım ve siyasal katılım kavramları birçok kez birbiri içine 
geçmiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir tanım yapacak olursak eğer yönetime 
katılım, ister ulusal düzeyde isterse yerel düzeyde siyasal ve yönetsel süreçlerde karar alma bu 
kararların uygulanması ve denetlenmesinde etkili olmayı ifade etmektedir. Kısa ve öz bir 
tanımla şu şekilde açıklamakta doğru olacaktır, toplumdaki kişilerin devletin organları 
üzerinde söz sahibi olacak her türlü eylemi ve faaliyeti gerçekleştirme biçimidir (Koru, 2019, 
s. 21).  

Yerel yönetimler son yıllarda halkın katılımını artırmaya yönelik büyük bir çaba 
içerisindedirler. Bu yüzdendir ki temsili demokrasi yerine katılımcı demokrasi tercih 
edilmiştir. Bu şekilde halk ile yerel yönetimler arasında yakınlaşma sağlanmıştır (Çukurçayır, 
2002, s. 84-85). Vatandaşlar yerel düzeyde, şehir planlaması, çevre koruma, seçilmişlerin 
görevden alınması, önemli mevzularda vatandaşa danışma gibi yerel karar süreçlerini 
etkileyebilir. Bu bağlamda vatandaşın yönetime katılımını gerçekleştirdiği yollar geleneksel 
ve modern yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel yöntemler seçimlere 
katılma, parti üyeliği, kampanyalara katılma gibi yöntemler iken modern yöntemler internet 
teknolojileri, web siteleri, sosyal medya ve planlama birimlerine katılım olmak üzere oldukça 
çeşitlilik göstermektedir (Çukurçayır, 2002, s. 116).   

Klasik katılım yolları, uzun zamandır benimsenen ve kullanılan yöntemlerin başında 
gelmektedir. Katılma eylemi yurttaşların bireysel yapabileceği gibi toplu olarak da 
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gerçekleştirebildiği bir eylemdir. Yurttaşlar katılımı doğrudan yollarla yapabileceği gibi 
dolaylı yollardan da yapabilmektedir. Seçimlerde aday olma, seçimlerle ilgili dava açma 
hakkı da yurttaşları katılıma taraf eden doğrudan katılmanın göstergesidir. Klasik yönetime 
katılım denilince katılım modeli yurttaşların seçim döneminde oylarını kullanarak yönetime 
katılımını gerçekleştirmesidir (Peker, 2018, s. 41). 

Klasik katılımdan daha aktif bir katılımı öngören yeni katılım modelleri ise, yönetime değişik 
yollardan baskı yaparak hedeflere ulaşmada daha etkili çözüm yöntemidir. Yeni katılım 
modelleri gerek bireysel gerekse de örgütlü bir şekilde yönetimin kararlarının yurttaş 
menfaatlerine çevirecek şekilde bir baskı yapacaktır. Gönüllü katılım ilkesinin hakim olduğu 
yurttaş girişimleri, aslında yurttaşların siyasal ve sosyal ortamlarıyla yakından ilişkilidir. 
Yurttaş girişimleri, sürekli olmayan, kendiliğinden olan ve bireylerin tek tek bir araya 
gelmesiyle oluşan bir yapıya sahiptir. Bu girişimler yurttaşları ilgilendiren planlar, kararlar ve 
benzeri etkinliklerle birlikte meydana gelen olumsuzluklara karşı ve bunları değiştirmeye 
dönük politik hareketlerdir. Çağdaş demokrasilerde yeni yönetim anlayışıyla birlikte yurttaş 
girişimleri göz ardı edilmeksizin aktif katılıma yönelik kamuoyunun oluşturulması önem arz 
etmektedir (Peker, 2018, s. 41-42).  

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı özellikle insanlığın çıkış yolu olarak görülen ve çevre ile 
kalkınma arasında yaşamsal köprünün kurulması olarak da tanımlamak mümkündür. 
Böylelikle sürdürülebilir kalkınma çevreyi dışlamayan bir kalkınma olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Emrealp, 2005, s. 13). 

Yerel Yönetimlerin dünya ölçeğindeki çevre kuruluşu niteliği taşıyan Uluslararası Yerel 
Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI), sürdürülebilir kalkınmayı, "gelecek kuşakların yaşam 
düzeylerini tehlikeye atmadan ve bugünün sorunlarını çözerken geleceği yaşanmaz hale 
getirmeden toplumların esneklik ve gönenç artışını ifade etmektedir" şeklinde tanımlamıştır 
(Savut, 2011, s. 34; Kocaoğlu, s. 107; Nohutçu, s.867). Sürdürülebilir kalkınmanın yerel 
düzeydeki yansıması, kalkınma anlayışının el verdikçe yerelde insan odaklı, insan yaşamına 
dair her konuda ortaya çıkan bir gelişmişlik durumuna atıf yapmaktadır (Kocaoğlu, 2015, 
s.106).  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez İsveç'in Stockholm kentinde 5 Haziran 1972 
tarihinde düzenlenen "Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi" konferansında kullanılmıştır. Bu 
konferansta özellikle insanın bulunduğu ortamın korunması ve bu şekilde geliştirilmesine 
vurgu yapılarak vatandaşların ve devletlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bildirge 
ülkelerin onayına sunulmuştur. Fakat konferansın daha hazırlık aşamasında iken devletlerin 
bu bildirgenin kendilerini hukuksal zeminde bağlayıcı olduğunu düşündükleri için bu öneriye 
sıcak bakmamışlardır. Bu nedenle devletler böyle bir belge hazırlamayarak bildirgenin temel 
noktasına vurgu yapan devletlerle bireyler ve bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerin bağlayıcı 
olmaması gerektiğini belirtmişlerdir (Güzel, 2019, s. 20). Ayrıca Stockholm konferansı 
sürdürülebilir kalkınma konusunda "katılım"  kavramı işlevine çok az yer verilmiş olsa da ilk 
kez uluslararası resmi bir belgede katılım kavramından bahsedilerek yerini almıştır (Emrealp, 
2005, s. 13). 

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili süreç, 1992 yılında düzenlenen Rio Zirvesi ile devam 
etmiştir. Birleşmiş Milletler 1989 da "Çevre ve Kalkınma Konferansı" düzenleme kararı 
almıştır. BM üyesi ülkeler, çeşitli kurumlar ve sektörlerin katılımıyla Ulusal Komiteler 
oluşturulmuştur. Dünya da pek çok ülkede oluşturulan komiteler merkezi yönetim kuruluşları 
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dışındakilere kapalı kalma "geleneğinden" ne yazık ki kurtulamadıkları gibi sayıları az 
olmakla birlikte yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerin 
temsilcilerinden oluşan Ulusal Komiteler oluşturularak katılımcı bir modelin oluşturulmasına 
öncülük etmiştir. Yapılan hazırlık toplantıları sonucunda "Gündem 21" küresel eylem planının 
içeriği oluşturulmaya başlanılmıştır. Bu eylem planı oluşturulurken bugünkü gelişmişlik 
düzeylerine erişebilmek adına doğal kaynakların özensizce ve hesapsızca kullanılması, 
gelişmekte olan ülkelerin şuanda da var olan günümüzdeki çevre sorunlarının birçoğuna 
sebebiyet veren politikaları ve hızla artan kentleşme "sürdürülebilir kalkınma" konusunda 
ülkeler arasında keskin bir görüş ayrılıklarının yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. Görüş 
ayrılıkları yaşandığı gibi bu görüş ayrılıklarının çözümü noktasında "yerinden çözümler" 
görüş birliği etrafında toplanılmıştır. Böylelikle çevrenin korunması, doğrudan katılım, 
demokratikleşme, kentlilik bilinci çoğulcu ve katılımcı politikaların geliştirilmesi gibi birçok 
konu ele alınarak yerel yönetimlerin 2000’li yıllara hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.  
(Emrealp, 2005, s. 15). 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Rio Konferansı sonucunda sürdürülebilir kalkınma tüm 
insanlığın ortak hedefi olarak benimsenmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirebilmek 
adına “Gündem 21” başlıklı belge tüm BM ülkesi üyelerince kabul edilmiştir. 

Yerel sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve yerel kalkınmanın bileşeni şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Yerel sürdürülebilir kalkınma, yereldeki kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi için, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve yereldeki aktörlerin bu 
sürece entegre edilmesini öngörmektedir. Ancak tüm bunlar yapılırken toplumsal boyutun 
dışlanmadan yereldeki tüm aktörlerin katılımını öngören bir kalkınma anlayışının 
benimsenmesi gerekir.  

Rio Konferansı sonucunda; Gündem 21, Rio Bildirgesi, Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi 
Konusundaki İlkeler Bildirimi,  İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi şeklinde beş Uluslararası belge ortaya konulmuştur (Emrealp, 2005, s. 
15). Türkiye İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesi dışındakilerine taraf olmuş ve 
sonrasında Mayıs 2004'te İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesini kabul etmiştir (Güzel, 
2019, s. 23). Konferansın bir diğer çıktısını oluşturan ve Zirvenin Birleşmiş Milletler 
Bünyesindeki Gündem 21'in uygulaması aşamalarını yürütmekle sorumlu olmak üzere 
“Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” ile “Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi” 
ve “Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Danışma Konseyi” oluşturulmuştur (Dulupçu, 2001, s. 
47). 

Rio Konferansı 21. Yüzyılın bir nevi gündemini oluşturacak konulara atıfta bulunmuştur. Bu 
konular insanlığın en temel ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam standartlarının yükseltilmesi, 
ekosistemin korunması ve yönetilmesi ve güvenilir bir geleceği inşa etmek adına küresel bir 
ortaklığı içeren konulara değinmiştir (Atvur, 2009, 232-233). 

Kısa bir değişle, yerel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra tüm insanlar için daha iyi 
yaşanabilir bir çevre anlayışıyla küresel, ekonomik, sosyal ve çevresel eğilimlere de dikkat 
edilmektedir. İnsan yerleşimleri konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
fark ortaya konmakla birlikte, ekonomik ve sosyal olumsuzlukların gelişmiş ülkelerde dahi 
var olduğu vurgulanmıştır. 

Rio Zirvesi sonrasında 2002 yılında Johannesburg'da "Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi" düzenlenmiştir. Rio Zirvesiyle bağlantılı pek çok zirve gerçekleştirilmiştir. İnsan 
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hakları, sosyal haklar, nüfus ve kadın konulu zirvelerin yanında 1996 yılında İstanbul'da 
"Habitat II- Kent Zirvesi" düzenlenmiştir (Gürses, 2012, s. 81).  

Habitat gündemini daha önceki BM konferanslarında atıflarda bulunarak insanları 
sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasına koymuştur ve sosyal, ekonomik kalkınmadan 
temel hakların korunması, eğitim, barınma, eşitlik, adalet gibi temel ihtiyaçların karşılanması 
gibi birçok noktaya değinmiştir. Bunlara ek olarak ise, Johannesburg Zirvesi, Rio'nun 
ardından Gündem 21'in değerlendirildiği bir zirve olmuştur. 1992 yılında Birleşmiş Milletler 
Rio “Yeryüzü Zirvesi” ile başlayan Gündem 21 başlıklı eylem planında her ülke kendi Yerel 
Gündem 21’ini oluşturmaya çağrılmıştır. Türkiye’de 1997 yılında uygulanmaya başlayan 
Yerel Gündem 21 bu çerçevede Kent Konseylerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu 
nedenle "Rio+10" olarak adlandırılır. Bu zirve özellikle sürdürülebilir kalkınma konusunda 
Rio da alınan kararların uygulamasını kolaylaştırması bakımından önemlidir (Atvur, 2008, s. 
40; Kocaoğlu, s.108). 

5. YEREL GÜNDEM 21 VE KENT KONSEYLERİ 

1992 Rio Yeryüzü Zirvesi'nde "sürdürülebilir kalkınma" küresel çapta tüm insanlığın ortak 
hedefi olmuştur. 21. yüzyılda özellikle çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma hedefine 
ulaşabilmek adına bu hedefler doğrultusunda oluşturulmuş ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya 
çıkaran "Gündem 21" başlıklı belge, tüm BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir (Emrealp, 2010, 
s. 8). Gündem 21 katılımı merkeze koyarak, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma ile 
başa çıkmak için bir takım ilke ve eylem planını ortaya koymaya yönelik faaliyetler kendine 
belirlemiştir. Hazırlanmış eylem planını da baz alırsak Gündem 21 sürdürülebilir kalkınma 
için insanlığın tekrar bir araya gelerek ortak hedefe yönlendirilmesi açısından küresel bir 
ortaklığın başlangıcıdır. Gündem 21 temellerini ve faaliyetlerini kapsayacağı tüm 
programlarının finansmanı, yeni kaynakların yaratılması, teknik ve ekonomik araçların 
belirlenmesi, merkez ve yerel ilişkisini "yerinden yönetim" anlayışı çevresinde 
güçlendirilmesi ve halkın her alanda etkin katılımını sağlaması üzerine inşa etmiştir (Emrealp, 
2005, s. 16). 

Yerel yönetimlerde üzerinde durulan en önemli noktalardan biri de halkın katılımı olduğu gibi 
halkın aracı kurumlar yoluyla yönetime doğrudan ve dolaylı yollarla katılmasıdır. Böylelikle 
halkın katılımı konusunda yapılan bu girişimler yerel yönetimlerin özellikle de demokrasinin 
bir parçası olan çoğunluk ilkesinin gerçekleşmesine imkan tanıyarak, halkın kendi kendini 
yönetmesine olanak sağlayarak demokrasinin bir nevi işleyişine de katkıda bulunmuş 
olacaktır (Özer, 2000, s. 130-131). 

Gündem 21; üç saç ayağı üzerine temellendirilen hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşları işbirliği çerçevesinde sosyal ve ekonomik alanda hayata geçirilmesi gereken 
eylem ve faaliyetlerin yanı sıra, doğal kaynakların hem korunması hem de işlenmesi 
süreçlerini kapsadığı detaylı önerinin sunulduğu küresel çapta bir belgedir. Bunun beraberinde 
Gündem 21, gerek ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, 
gerekse sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi noktasında bu üç saç 
ayağının aynı anda hareket etmesinin gerekliliğini vurgulanmakla beraber, aynı zamanda da 
sürdürülebilir bir gelişmenin olması amacıyla bu aktörlerin her belde için bir "Yerel Gündem 
21" oluşturmaları öngörülmüştür (Sobacı, 2007, s. 233-234). 

Daha öz bir ifadeyle "Yerel Gündem 21" yerel yönetimlerin öncülük ettiği, halk, sivil toplum 
ve diğer ilgililerin birlikte hareket ederek ilk olarak kendi sorunlarını ve önceliklerini 
belirleyerek kentler için "21. yüzyılın yerel gündemi"ni oluşturmaları böylelikle karara 
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bağlanmıştır. Yerel Gündem 21, öncelikli yerel sürdürülebilir kalkınma sorunlarının 
çözümüne yönelik uzun dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla 
yerel düzeyde Gündem 21’in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok-sektörlü bir 
süreci ifade etmektedir (Emrealp, 2005, s. 19). Ana hedef asıl olarak her ülkenin yerel 
yönetimlerinden kendi belde halkları ile katılımcı süreci başlatarak kendi kentleri için Yerel 
Gündem 21'leri oluşturmaları istenilmektedir. Bu hedeflere ulaşılması ancak üç saç ayağı ve 
bağlantılarının işbirliği sürecinde birlikte hareket etmesi ile gerçekleşecektir. Bunlardan 
hareketle sürdürülebilir kalkınma kavramının,  demokrasi, insan hakları, katılımcılık, 
şeffaflık, etkinlik, hesap verme ve yerel yönetişimin diğer kavramları ile birlikte anlam 
kazanabilmesi her ne kadar Yerel Gündem 21 yerel eylem planının bir parçası olmuş olsa da 
aynı zamanda "Yerel Demokrasinin Geliştirilmesi Projesi" olduğunu gözler önüne 
sermektedir (Emrealp, 2005, s. 20). Türkiye'nin Yerel Gündem 21 ile tanışması, 1996 yılında 
İstanbul'da düzenlenen BM HABITAT-II İnsan Yerleşimleri Konferansı ile olmuştur (Tosun 
vd., 2016, s. 99).  

Türkiye'deki Yerel Gündem 21 uygulamaları asıl olarak 1997 yılı sonunda UNDP- Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla UCLG- MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı koordinatörlüğünde ilk proje kapsamında 
başlatılıp daha sonra ise "proje" çerçevesinden çıkarılarak "Türkiye YG-21 Programı"na 
dönüştürülmüştür. UNDP ile Hükümetin Ülke İşbirliği Anlaşması'nda "iyi yerel yönetişimin 
ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç" olarak açıklık getirilen YG-21 Programı 
uluslararası alanda güzel bir başarıya ulaşmıştır (Emrealp, 2010, s. 9). 

Yerel Gündem 21, Türkiye’de en uzun kapsamlı geniş proje programlarından biridir. Bu 
projeler, aslında kent konseylerine yön veren yolu bize aralamaktadır. Türkiye'de YG-21 
Programı kapsamında yürütülen projeleri şu şekildedir. İlk aşama, Türkiye'de YG-21'lerin 
Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi; İkinci aşama, Türkiye' Yerel Gündem 21'lerin Uygulanması 
Projesi; Üçüncü aşama, Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl 
Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi Projesi; Dördüncü 
aşama, Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma 
Hedeflerinin Yerelleştirilmesi; Beşinci aşama, Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel 
Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite 
Geliştirme Desteği Sağlanması Projesi'dir (Soygüzel, 2015, s. 8). 

Yukarıdaki yapılan açıklamalar özetlendiğinde, YG-21 uygulamaları Türkiye'de ilk 
aşamasında, kent konseyi ve buna yakın yapıların, çalışma grupları ve destekleyici örgütlerin 
oluşturulması açık bir şekilde bahsedilmiştir. İkinci aşamada ise kent konseyleri ve buna 
yakın kurumların orta ve küçük ölçekli proje ortakları, faklı kurum temsilcilerinin de içinde 
bulunduğu katılımcı bir yapının oluşturulması, temsile yapılan vurgu ile değişik grupların da 
eşit bir şekilde katılmasını sağlayarak temsildeki dengesizliklerin giderilmesi ve son olarak 
çalışma gruplarının da bu temsil mekanizmalarına katılmasını sağlayarak çalışma ve 
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesidir. Üçüncü aşama da ise Hükümet'in hazırladığı 
Acil Eylem Planı’nda yer alan "Yönetişim" ve "Kent Konseyleri" bölümlerini Yerel Gündem 
21'e uygun hale getirilmesi yollarının aranması, merkezi yönetimin her konuda desteğinin 
hissedilmesi ve tanıtım eksikliğinin giderilmesi öngörülmekle beraber yerelleşme adımlarının 
tüm dünyada örnek uygulamalar sergilemesi hedeflenmektedir. Dördüncü aşamada ise, 
Türkiye'nin Yerel Gündem 21’de öne çıkan atılımına dayalı olarak BM Binyıl Kalkınma 
Hedeflerinin teşvik edilmesi ve bu yolla tüm dünya da yerelleştirme adımlarının hızlanması 
amaçlanmaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesine öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğidir. Bu kurumun kendi bünyesindeki yerel odalar ve borsalar bu bünyedeki üyelerin 
kuracağı kurumsal ortaklık ve işbirliği içinde kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. 
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Yerel yönetişimin aktörleri ve özel sektör kuruluşları arasında "en iyi uygulama" örneği 
oluşturacak şekilde ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenmektedir (Bozkurt, 2014, s. 234). 

 

 

6. YÖNETİŞİM 

Yönetişim ilk olarak Dünya Bankası'nın 1989 yılında Afrika ülkelerini kalkındırmaya yönelik 
hazırlamış olduğu raporda kullanılmıştır (Nohutçu, 2012, s. 377). Bu raporda yönetişimin 
temel unsurlarına yer verilmiş ve şu şekilde belirlenmiştir: "hesap verme, şeffaflık, etkin 
işleyen hükümetin varlığı, hukukun üstünlüğü, bağımsız bir yargı sisteminin bulunması ve 
kararlara sivil toplumun etkin bir şekilde katılımını sağlama" olarak sıralanmıştır (Nohutçu, 
2012, s. 377). Yönetişim kavramı, dışarıdan herhangi bir baskının olmadan yöneten ve 
yönetilenlerin karşılıklı etkileşimine dayanan düzeni ifade etmekle birlikte yönetime katılımın 
bir alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetişim, kamu kesimini kucaklamakla beraber 
sivil toplum ve toplumdaki farklı grupları merkezine yerleştiren birlikte yönetim şeklidir. 
Kısaca yönetişim, yalnız seçilmiş bir kesim tarafından değil de STK’lar, odalar, meslek 
grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi çeşitli grupların da bu süreçlere dahil 
edilmesidir. Bu şekilde toplumdaki bütün grupların karar alma süreçlerine katılmaları 
sağlanarak uzlaşmacı bir yönetişime vurgu yapmaktadır (Koru, 2019, s. 41). Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 4. 
maddesine göre yönetişim; "Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik 
ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim 
anlayışıdır" şeklinde ifade edilmektedir (Kent Konseyi Yönetmeliği, m.4). Buraya kadar 
yapılan yönetişim tanımlarında özellikle katılım konusunda toplumdaki grupların bu süreçte 
nasıl bir rol aldığından söz edilmektedir.  

 
7. TÜRKİYE'DE KENT KONSEYLERİ 

Kent konseylerini Yerel Gündem 21 yaklaşımı çerçevesinde oluşturulmuş kent bilincinin 
oluşturulması, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık modelini benimseyen, 
kentleri sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı ön 
gören "ortaklık modeli" olarak tanımlamak mümkün olacaktır. Meydana getirilen bu oluşum, 
kentlilerde demokratik katılım olgusunun ve hemşehrilik kültürünün oluşmasına zemin 
hazırlayan çok aktörlü ve çok ortaklı bir yönetim anlayışının geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
Diğer bir yaklaşımla kent konseyleri, merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum 
kuruluşlarının yönetime eşit katılımını sağlayarak "yönetişim" olgusunun güç kazanmasını 
amaçlamaktadır (Kılınç, 2017, s. 101). 

Kent konseyleri, kent ile ilgili ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin Yerel Gündem 21 
çerçevesinde "kentine sahip çıkma", "aktif katılım" ve "çözümde ortaklık" konularına 
değinmekte ve bu konuları sosyal, ekonomik ve doğa olaylarına çözüm üretebilmek adına 
yönetişim çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Kent konseyleri bu bağlamda hemşehrilik 
bilinci ve demokratik katılım konularını ön planda tutarak "ortaklık" anlayışı ile kentine sahip 
çıkmayı ve kentini benimsediği düşünceleri içerisinde kenti yönetmeyi amaçlamaktadır 
(Yıldırım, 2014, s. 89). 
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7.1. Kent Konseylerinin Yapısı ve İşleyişi 

Kent konseylerinin temelleri 2005 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan 5393 sayılı yeni 
Belediye Kanunu ile atılmıştır. Bu kanunla beraber belediyelerde kent konseyi kurulması 
zorunlu hale getirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde kent konseyine 
şu şekilde açıklık getirilmiştir;  

"Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, 
siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi 
konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin 
ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir" şeklinde ibareye yer verilmiştir 
(Belediye Kanunu, m.76; Erkul vd., 2013, s. 92).Kent konseyinin ikinci yasal dayanağı ise 
5393 sayılı Belediye Kanunu'ndan yola çıkarak hazırlanan, 08.10.2006 tarihli ve 2613 sayılı 
Kent Konseyi Yönetmeliğidir. Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 4. maddesinde kent konseyine 
şu şekilde yer verilmiştir: "Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde 
buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın 
esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını" ifade eder (Kent Konseyi 
Yönetmeliği, m.4; Kocaoğlu, 2015, s. 109; Özgökçeler, 2014, 74 ; Eroğlu, 2010, s. 49). 

Kent konseyinin temelleri 1992 yılında Rio konferansı ile atılmış olup ilk Gündem 21 ve daha 
sonra Yerel Gündem 21 çalışmaları ile somutlaşmıştır. Kent konseyleri, mahalli vizyon ve 
hedeflerin belirlenmesinde ortak aklın oluşturulması açısından eylem, tutum ve faaliyetlere 
yön verici konumda olan, hemşehrilik hukukunun bir gereği olarak sorunların çözümünde 
herkesin ortak bir noktada birleştiren ve tüm bunları gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma 
kavramını unutmayıp buna göre hareket etmeyi amaçlayan demokratik yapılardır (Bozkurt, 
2014, s. 235; Kocaoğlu, 2015, s. 108). Kent Konseyi yönetmeliğinin 1. maddesine göre kent 
konseyinin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: "Kent yaşamında, kent vizyonunun ve 
hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve 
hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent 
konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir" şeklinde bahsedilmiştir (Kent 
Konseyi Yönetmeliği, m.1).  

Kent konseylerinin oluşumunda; merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları 
etrafında temel yapılanma oluşturulmak istenilmiştir (Koru, 2019, s. 73). Bu bağlamda bu 
oluşumu da göz önüne alarak Kent Konseyi Yönetmeliğine göre kent konseyinin üyeleri 
aşağıdaki gibidir (Kent Konseyi Yönetmeliği, m.5; Aksu &Taştekin, 2020, s. 194): "Kent 
Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 
ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent konseyi genel kurulu ilk 
toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının 
başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç 
kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi 
yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi" yapılmaktadır. Kent Konseyi üyeleri; 
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mahallenin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, belediye başkanı veya temsilcisi, 
illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri, üniversite temsilcileri, 
üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden 
fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 
meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinden oluşmaktadır. Kent Konseyi 
Yönetmeliğinde ifade edildiği gibi, kent konseyi kamu, özel, sivil toplum kuruluşları gibi 
toplumun tüm kesimlerinden katılımcıların olduğu bir yapılanmadır. Bu oluşum katılımcı bir 
yapıyı arz etmektedir. Yerel yönetimlerde karar verme sürecinde ve politika oluşturmada kent 
konseyinin katılımcı yapısı ile etkili olma ihtimali oldukça yüksektir.  

Kent konseyi organları Kent Konseyi Yönetmeliğine göre, genel kurul, yürütme kurulu, 
meclisler ve çalışma grupları ve son olarak ise kent konseyi başkanından oluşmaktadır. Genel 
Kurul, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre çalışma ve usulleri şu şekilde 
açıklık getirilmiştir (Kent Konseyi Yönetmeliği, m.10; Bozkurt, 2014, s. 236): Genel kurul, 
kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, 
her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt 
çoğunluğu ile toplanır. Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın 
bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Genel 
kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler. 

Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre şu şekilde belirlenmiştir 
(Kent Konseyi Yönetmeliği, m.11; Bozkurt, 2014, s. 236): Yürütme kurulu, genel kurul 
tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın 
ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna 
kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. 
Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan 
görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler. Kent konseyi başkanı genel kurul 
tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle 
paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Kent konseyi 
başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada 
en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan 
aday, başkan seçilmiş olur. Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının 
birinci birleşimde tamamlanır. Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple 
görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı 
üyesi vekâlet eder.  

Meclis ve çalışma gruplarının, Yönetmeliği'nin 12. maddesinde çalışma usul ve esasları 
belirlenmiştir (Kent Konseyi Yönetmeliği, m.12): Kent konseyleri, görev alanına giren 
konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir. Meclislerin ve çalışma gruplarının 
çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. Meclislerde ve çalışma guruplarında 
oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra 
değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.  

Kent konseyinin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda ve ayrıca 5393'e uygun olarak 
daha kapsamlı bir şekilde Kent Konseyi Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. (Kent Konseyi 
Yönetmeliği, m.6; Aksu &Taştekin, 2020, s. 194): Yerel düzeyde demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok 
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ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, Sürdürülebilir 
gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların 
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının 
belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturmasına katkıda bulunmak, Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve 
uzlaşma kültürünü geliştirmek, Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri 
değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına 
katkıda bulunmak, Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini 
geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, Sivil toplumun 
gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, Çocukların, gençlerin, kadınların ve 
engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma 
mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap 
verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, Kent konseyinde 
oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır. 

Kent konseyleri, kent düzeyinde yerel demokrasinin geliştirilmesinde ve demokrasinin 
kurumsallaşması açısından önemli bir oluşumdur. Nitekim kent konseyleri, "mecliste temsilci 
bulundurmanın ve mecliste temsil edilmenin" bir aracı olmakla beraber aynı zamanda yerel 
düzeyde yönetimde karar verme süreçlerini etkileyen, yerel demokrasinin işlevini 
gerçekleştiren mekanizmalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin ne zaman 
kendi kendini yöneten kurumlar olur? sorusu ise yereldeki halkın yönetimde temsil gücünün 
arttırılması ve etkin katılımın gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda yerel 
yönetim organlarının çalışmalarına halkın değişik yollarla yönetime katılması ve denetimini 
sağlaması açısında da yasada yer verilen kent konseyi modeli yerel katılımın 
yaygınlaştırılması noktalarında önemli bir adımdır (Çiçek, 2015, s. 49).  

 Kent konseyleri, halkın ve toplumsal kesimden farklı grupların katıldığı, sorunlara yönelik 
çözüm arayışlarının üretildiği, fikirlerin yönetimlere aktarıldığı, kentin dinamiklerini 
kapsayan "demokrasi platformu" olmalı, gereksiz çekişme ve tartışma ortamları haline 
getirilmemelidir. Aynı zamanda kent konseyleri, görüşlerin alındığı, önerilerin sunulduğu, 
yerel düzeyde gerçekleştirilen faaliyet ve hizmetlere gönüllü olarak katılıp çalışan, kent 
insanının ve kurumlarının sahiplendiği "yerel demokratik buluşma noktası" olmalıdır. Kent 
konseyleri bünyesinde kentin öncelikli sorunları doğrultusunda "katılıma ve ortaklığa dayalı 
projeler" üretilmelidir (Pala, 2014, s. 7). 

Kent konseyi bünyesinde, kent konseyleri meclisleri, kadın meclisleri, çocuk meclisleri ve 
kıdemli hemşehri meclisleri gibi meclisleri barındırır. Konsey adına çalışacak çalışma 
grupları, kent konseylerinde geniş katılımlı çalışma meclislerini oluşturmakta ve bu çalışma 
gruplarının meydana getirdiği meclisler toplumun tüm kesimini kapsayan katılımcılardan 
oluşmaktadır (Çiçek, 2015, s. 50). Toplumsal kuruluşların yöneticileri de bu katılımcı 
mekanizma sayesinde kent konseyleri yapılanmasını iyi değerlendirip aktif katılımı 
olabildiğince değerlendirmeleri gerekmektedir. Kent konseyleri, kentin tüm dinamiklerini 
kapsayan bir "çatı kuruluşu" olmalı, belirli kesimlerden ziyade, "herkese ve her kesime" hitap 
edebilmelidir. Kent konseyleri "toplumsal denge çizgi anlayışı" ile, demokrasi kültürünün 
geliştirilmesi, uzlaşma ve hoşgörü anlayışının geliştirilmesi, sosyal hayatta insan ilişkilerinin 
geliştirilmesi, özgürlükler ve insan haklarının geliştirilmesi için belirli kesimlere değil, 
"herkese ve her kesime açık" çalışmalıdır (Pala, 2014, s. 6-7). 

5393 sayılı Belediye Yasasının 13. maddesinde halkın birçok faaliyete etkin katılımı için 
Hemşehri Hukuku başlığında; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, 
belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye 
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idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli 
çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak 
önlemler alınır" şeklinde belirtilmiştir (Belediye Kanunu, m.13).  

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesi çerçevesinde Belediyeler ve Mahalle 
Yönetimleri arasındaki ilişkilerin bir nevi güçlenmesi noktasında Belediyelerin mahallenin 
birçok ihtiyacını karşılaması için her türlü desteği sağlayacağı ve mahallenin isteklerini göz 
önünde bulundurulacağı hükümleri yer verilmiştir ve bir nevi mahallelilerin teşviki noktasına 
ayrıca değinilmiştir. Madde kapsamında (Belediye Kanunu, m.9): "Mahalle, muhtar ve ihtiyar 
heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, 
birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin 
kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. Muhtar, mahalle sakinlerinin 
gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, 
belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili 
konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmakla yükümlüdür. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve 
desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve 
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır" şeklinde 
ifadeye yer verilmiştir. 

Kent Konseyleri, siyasal katılım ve temsil esası üzerine tesis edilmiş kentsel gelişimi 
desteklemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununu dayanak alarak oluşturulmuş yönetişim 
yapılarıdır. Yerel düzeyde siyasal katılımın ve vatandaşlık bilincinin gelişmesinde kent 
konseylerine önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda Kırşehir, Karabük, Burdur, 
Afyonkarahisar, Sivas, Kent Konseyleri faaliyet ve projelerine ilişkin örnekleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür. Öncelikle Kırşehir Kent Konseyi katılıma ilişkin örnekler: Kadın 
istihdamına yönelik olarak “mikro kredi” uygulaması, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği-
Belediye-Kent Konseyi işbirliği ile “Kadın Kanserleri” ve “Çocuğum İçin Ne Yapabilirim?” 
konulu eğitim seminerleri, Engellilere yönelik, file örme, maket uçak ve el işi kursları açarak 
engellilerin sosyalleşme ve gelir elde etme imkânı sunulması, üniversite-belediye-kent 
konseyi işbirliği ile “İl Ölçeğinde Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planı’nın hazırlanması 
(Kocaoğlu, 2015, s. 112-113; (https://www.facebook.com/kentkonseyikirsehir/). Karabük 
Kent Konseyi katılıma ilişkin örnekler (https://kentkonseyi.karabuk.bel.tr/): “Yuvasız Kuş 
Kalmasın” Projesi; çocuk meclisince yapılan bir sosyal sorumluluk projesidir amacı 
çocuklarda hayvan sevgisini aşılamak ve çevre bilincini oluşturarak kentleri sürdürülebilir 
geleceğe hazırlamaktır. 2023’te Nasıl Bir Karabük’te Yaşamak İstiyorsun Projesi, kent 
vizyonunu belirleme konusunda farkındalık yaratıp Karabük’ü yönetenler ve gelecekte 
yönetecekler için üzerinde çalışılan projedir. Burdur Kent Konseyi katılıma ilişkin örnekler 
(https://www.burdurkentkonseyi.org/ ): Üreten Kadınlar Etkinliği; kadın girişimciliği artırarak 
kadınların ekonomik anlamda daha güçlü olmasını desteklemektedir. Afyonkarahisar Kent 
Konseyi katılıma ilişkin örnekler (https://afyonkentkonseyi.org/ ; Eroğlu, 2010, s.52): Her 
Kapak Bir Umut Projesi, Eğitime Destek Projesi, Kadın El Emeği Satış Merkezi, Sivas Kent 
Konseyi katılıma ilişkin örnekler (Koru, 2019, s. 88; Eroğlu, 2010, s. 52): Çöpünü Yere 
Atma! Geleceğimi Karartma! Projesi, Sivas Kent Kapıları Projesi, Güçlü Kadın Güçlü 
Toplum Çalışması, Sivas Kent Kapıları Projesi, Çevre Temizliği Konulu Proje. Kent 
konseyleri katılım ve kentlik bilinci konularında yapılan çalışmalardır. Kent konseylerinin 
faaliyetlerine baktığımızda katılımı arttırma noktasında daha fazla çalışma yapılması yerel 
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demokrasinin gelişmesi açısından büyük öneme sahiptir. Kent konseyleri yereldeki faaliyet ve 
projelerini arttırmalı, halkı kent konseyi noktasında bilgilendirmeli ve halkı katılıma teşvik 
etmelidir. Sonuç olarak kent konseyleri yerel ve merkezi karar alma süreçlerinde etkinliği 
artırarak stratejik planlama süreçlerinde etkin rol oynamalıdır. Bu bağlamda kent konseyleri 
yapılan faaliyet ve projeler kapsamında yetersiz kalmaktadır.  

 

7.2. Kent Konseyinin Sorunları 

Kent konseyinin kurulması zorunlu olmakla beraber, kanunla emredilmesine rağmen 
kurulamaması da ayrı bir tartışma konusudur. Kent konseyleri, çok geniş bir yelpazede 
kendini temsil edebilme imkânı bulmaktadır. Kent konseyinin muhatabı yereldeki 
vatandaşlardır ve bu oluşumda önemli görevleri vardır. Yerel düzeyde demokrasi işlevini 
görebilmesi için yereldeki kurum yöneticilerinin, yerel halkın yönetime aktif katılmasını 
sağlayan yolları araması gerekir ki kent konseyleri de bu şekilde işlevini yerine getirebilsin. 
Yani hem yereldeki yöneticiler hem de yerelde yaşayan halk birbirinden haberdar olur ise 
yönetime katılım süreci sorunsuz ilerleyip, kent konseyleri görevlerini sağlıklı bir şekilde 
yerine getirebilir (Tosun vd., 2016, s. 100). 

Bu kapsamda kent konseyi sorunlarına değinecek olursak, Türkiye Kent Konseyi Birliğinin 
hazırlamış olduğu dosyada yönetsel sorunlar (Can, 2019, s. 73): belediyelerin/başkanların, 
kent konseylerinin kurulmasına öncülük etmesinde görülen tereddütler, belediyelerin, kurulan 
kent konseylerine personel, mekân ve para konusunda (bunların hepsi ya da bazılarında) 
imkân sağlamaması, kent konseylerinde oluşturulan ve kabul edilen görüşlerin, belediye 
meclislerinde görüştürülmemesi, belediyelerin/başkanların, kent konseyini belediyeye bağlı 
birim şeklinde algılamaları ve belediyenin faaliyetlerinde kent konseylerini bu hizmetleri 
gerçekleştirmeleri beklenilmesi, kent konseyleri başkanlığını belediye başkanı veya belediye 
başkan yardımcısının yapması" şeklinde ifade edilmiştir. Hazırlanan dosyadaki sorunlar 
çerçevesinde bir değerlendirme yapılırsa kent konseyleri belediyeye bağlı bir kuruluş olarak 
ifade edilebilir. Belediye başkanının/belediyenin görüşüne ise kent konseyine aynı şekilde 
yansıdığını ifade etmek yanlış olmaz. Bu durum kent konseyinin rahat ve yönetmelikte ki 
işlevini yerine getirmesi konusunda engel teşkil edebilir. 

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 21 Mayıs 2012 yılında Tekirdağ'da gerçekleştirmiş olduğu 
bölgesel toplantıda kent konseyleri ile ilgili görüşler belirtilmiş ve sonucunda katılım ve 
işleyişe dair sorunlar ve çözümler belirlenmiştir. Kent konseylerinin "yerel ve merkezi karar 
alma süreçlerine katılım ve katılım sorunları" şunlardır (Erkul vd., 2013, s. 95): Kent 
konseyleri merkezi ve yerel yönetim organları ile ne derece işbirliği yapıyor ve bu organlar 
kent konseyine ne derece katılabiliyor?, Kent konseyi organlarının almış olduğu özellikle 
genel kurul kararları ne derece merkezi ve yerel yönetimlere götürülüp, görüşülüyor?, Kent 
konseyi yerel halka anlatılmadığı ve tanıtılmadığı takdirde kent konseyine katılım nasıl 
gerçekleşiyor ve karar alma süreçlerinde nasıl müdahil oluyorlar? Kent konseylerine karar 
organları soru soruyor mu? gibi cevaplara yönelik şu şekilde yanıtlar gelmiştir; öncelikle kent 
konseylerine karşı ön yargı ve bakış açılarının değişmesi gerektiği, kötümser ve teslimiyetçi 
yaklaşımların karar alma süreçlerine dahil olamayacağı ve karar alma süreçlerine gerçek 
anlamda katılmak isteyip istememeleri ve bunun haricinde kent konseyleri karar alabiliyorlar 
mı ve karar alıyorlarsa bu sorumluk gerektirdiği için kent konseyleri bir irade ortaya 
koymalıdır. Karar almada önemli olan gündemi takip etmek ve özellikle yerel gündemde olup 
biteni anlık takibini yapmaktır. Kent konseyleri öncelikle belediyelerin stratejik eylem 
planlarına dahil olmalıdır. Kent konseyleri kalkınma ajanslarının programlarına dahil 
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olmalıdırlar. Kent konseyleri yönetişimi iyi algılamalı, kent konseylerini iyi tanıtmaları 
gerekmektedir. 

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 21 Mayıs 2012 yılında Tekirdağ'da gerçekleştirmiş olduğu 
bölgesel toplantıda kent konseyleri ile ilgili görüşlerde işleyişe ilişkin sorunlar şu şekilde 
belirtilmiştir (Erkul vd., 2013, s. 95): Kent konseylerinin ayrı bir bütçesi olmadığı için 
mekandan tutun da sekreter, ofis gibi birçok noktada belediyelere bağımlıdır. Kent 
konseylerinin ayrı bütçesi olmadığı gibi ayrı bir tüzel kişiliği de yoktur bunun bağlamında 
böyle bir yetkileri de yoktur. Burada öne çıkan nokta, her kent konseyinin ortak bir logosu 
olup, her ilgili kent konseyi altına yazılmalıdır. Her bir kent konseyinin farklı uygulaması 
yerine, kent konseylerinin ortak uygulamalara geçmesi gerekmektedir. Kent konseyi genel 
kurul yöneticilerine “Kent Gönüllüsü Kartı” verilmelidir.  

Yukarıdaki ifadeleri toparlayacak olursak eğer Türkiye’de kent konseylerinin genel sorunların 
başında,  genellikle belediye bünyesinden kaynaklı sorunlar gelmektedir. Bu sorunlar kabaca 
belediyelerin kent konseylerine birçok yönden imkân sağlamaması, kent konseylerini 
belediyelerin bir birimi olarak görmeleri, kent konseyi başkanlığını belediye başkanının 
yapmaması ve özellikle kent konseylerinde alınan kararların belediye meclislerinde gündeme 
alınmaması kent konseylerinin yeterli düzeyde faaliyetlerini yerine getirememesine neden 
olmaktadır. 

Kent konseylerinin uygulamadaki sorunları: kent konseylerinin kent kimliğine ilişkin 
kararlarının belediye yönetimi tarafından tamamen hayata geçirildi denilse bile gerçek 
anlamda uygulanmadığı, kent konseylerinin ortak yaşam bilincin geliştirilmesine yönelik 
alınan kararların tam anlamıyla uygulanmadığı, kent konseylerinin sürdürülebilir bir kent için 
almış olduğu kararların belediyeler tarafından bir kısmı uygulamaya konulmuş geriye kalan 
kararlar ise kısmen ya da tamamen dikkate alınmadığı görülmüş ve sürdürülebilir kent için 
alınan kararların uygulanmadığı görülmüştür. Kent konseylerinin sivil toplumun gelişmesine 
yönelik almış olduğu kararlar kısmen uygulama alanı bulmuştur. Kent yönetiminde saydamlık 
ve hesap verilebilirlik ile ilgili alınan kararların kısmen uygulandığı görülmüştür. Kent 
konseylerinin kent için almış olduğu kararların çoğunluğunu belediye yönetimleri tarafından 
dikkate alınmadığı ve uygulamada sıkıntıların yaşandığı görülmüştür. Bu durum kentin 
demokratik değer ve tutumlarının arka planda bırakıldığını ve yerel demokrasinin bu süreçten 
zarar gördüğünü ortaya koymuştur. Kent konseyi toplantılarına katılan kişilerin çoğunlukla 
farklı hemşerilerin olduğu görülmüş ve bu durum kent konseylerine katılımın yeterli düzeyde 
olmadığını, yerel düzeyde etkin bir katılımın sağlanabilmesi için ve yerel demokrasilerin 
gelişmesinin ancak aktif bir katılım ile mümkün olacağını göstermektedir (Aksu &Taştekin, 
2020, s. 202). Kent konseylerinin katılımın uygulanması noktasındaki bazı sorunları ise, kent 
konseylerinin yerelde bilinirliklerinin düşük olması, kent konseylerine katılım düzeylerinin 
düşük olması yani halkın katılım konusuna ilgisizlikleri, kent konseylerinin stratejik planlama 
süreçlerinde etkin rol oynayamaması, belediye yönetimi- kent konseyi ilişkilerinde belediye 
yönetiminin etkin rol oynaması bu sorunların başında gelmektedir.(Erkul vd., 2013, s. 102; 
Kestellioğlu, 2011, s. 51; Köseoğlu, 2011, s. 333). 

Bu bağlamda kent konseylerinin uygulamada karşılaştıklarını toparlayacak olursak, sorunlar 
genellikle kent konseylerinin almış olduğu kararların belediye yönetimlerince bir kısmının 
hayata geçirilse bile tamamen uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu da kent 
konseylerinin işlevlerini yerine getirememesine ve kentin demokratik değer ve tutumlarının 
arka planda kalarak yerel demokrasinin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca Kent 
konseyleri katılım konusunda yeterli görülmemesinin en büyük nedenleri arasında kent 
konseylerinde bürokrasinin ağır basmasıdır. Yani kent konseyleri siyasi partilere göre etkin ya 
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da etkin olmama durumlarına göre değişmektedir. Bu durum ise kent konseylerinin 
bilinirliğini etkileyerek halkın kent konseylerine katılım konusunda yetersiz olmasına neden 
olmaktadır. (Erkul vd., 2013, 102).  

Sonuç olarak yerel yönetimler ile halkın bir araya gelmesi, karar alma süreçlerinde yerel 
aktörlerin birlikteliğinin sağlanması ve yerel demokrasinin hayata geçirilmesinde önemli bir 
görev üstlenen kent konseyleri, Türkiye’de uygulama noktasında bazı eksiklikleri bünyesinde 
barındırmasına rağmen gelecek dönemlerde sergilenecek başarılı bir tutumla temsil ve katılım 
sorunlarının çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. 

8. SONUÇ 

Kent konseyleri Türkiye’de Yerel Gündem 21 süreçleri neticesinde ortaya çıkmış, halkın 
karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlayan yapılardır. Kent konseylerinin bu 
işlevi yerine getirebilmesi adına bir takım ilkeleri benimsemesi gerektiği düşünülmektedir. 
Bunlardan en önemlisi kent konseylerinin kendi içerisinde demokratik ve katılımdan yana 
kurumlar olmalarıdır. Ancak böyle olduğunda, kent konseyleri gerçekten yerelde 
demokrasinin uygulanabileceği iyi bir platform olarak ortaya çıkabilecektir. Yerel düzeyde 
katılımcılığı artıran, yerel demokrasiyi kuvvetlendiren, yapacakları etkinlikler ve faaliyetler 
ile halkın birlikteliğini artıran aynı zamanda yereldeki karar alıcılara yön verecek kent 
konseylerinin temeldeki amacı, toplumun çeşitli kesimlerinin almış olduğu kararları yerel 
platformdaki meclislere taşıyarak yereldeki halkın yönetime etkin katılımını sağlamakta olup 
bir nevi doğrudan demokrasi uygulamasını hayata geçirmektir.  

Yeni bir uygulama olan kent konseylerinin yapı ve işleyişinde doğal olarak bazı eksiklikler 
söz konusudur. Bu mekanizmaların Türkiye'de kent konseylerinin demokrasiye uygun 
yapılara bürünebilmeleri ve halkın etkin bir şekilde katılımının gerçekleşmesi için yasal 
mevzuattaki eksikliklerin giderilip kendilerine ait bir bütçe ile hareket alanının açılması gibi 
birtakım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyulmaktadır.  Kent konseyleri her ne kadar 5393 
sayılı Belediye Kanunu dayanak alarak kurulmuş olsa da belediyelerin bir birimi olmaması 
gerçekliği vardır. Kent konseyleri yönetmelikle düzenlenmiş ayrı bir örgütlenmedir. Bunun 
için ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır. Kent konseylerinin yasal bir takım belirsizlikleri kent 
konseylerinin demokratik yapılarına zarar vermektedir. Kent konseylerini daha demokratik ve 
etkin bir katılımın sağlanması için kent konseylerinin mevzuatının yeniden düzenlenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel demokrasinin bir aracı olarak düşünülen ve katılımı özendirmesi 
beklenen kent konseyleri; belediye başkanının kişisel karar ve uygulamalarında konseyleri 
kullanması, çeşitli baskı ve çıkar gruplarının etkileri, örgütsüzlük, ilgisizlik ve bilgisizlik gibi 
nedenlerle devamlılığı sağlayamamıştır. Halkın kent konseylerine katılım göstermemesi ve 
yerel yönetimlerin de halkın isteklerine kulak vermekten çok onları sadece yönetmeye 
çabalaması, kent konseylerine yönelik tepeden inme bir reform algısına neden olmaktadır. 
Ayrıca, danışma niteliğine sahip kent konseylerindeki kararlarının bağlayıcılığı söz konusu 
değildir. Kent konseyindeki kararların bağlayıcılığı sadece belediye meclisinin 
değerlendirmesi olarak belirlenmektedir. Konsey kararlarının kamuoyuna duyurulması da 
gerekmektedir. Bu sayede halk, kenti ile ilgili projeler hakkında bilgi sahibi olurken kent 
konseyinin aracılık etmesi ile karşılıklı müzakere yapılacak ve nihayetinde katılım süreci 
gerçekleşmiş olacaktır. Ancak Türkiye’de kent konseylerinde yürütülen faaliyetler hakkında 
iletişim araçları kullanılarak bilgilendirme yapılması bir tarafa ülke genelinde halkın 
konseylerin varlığından haberdar olduklarını dahi söylemek mümkün değildir. Katılım ve ilgi 
düzeyinin yetersiz olduğu Türkiye’deki kent konseylerinde özellikle kadınlar, gençler ve 
engelliler gibi toplumsal yaşamda ihmal edilen grupların bu mekanizmalar içine çekilmesi 
gerekliliği ise önemli bir noktadır. Ayrıca demokrasi anlayışının kişiye göre değişmesi bir 
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kent konseylerinin tam anlamıyla faal olmamasını ve katılımın tam anlamıyla 
gerçekleştirilememesi sorununu yaratmaktadır. Demokrasinin ayrıca başta ailede başlayıp bir 
alışkanlığa dönüşmesi gerekmektedir. Demokratik davranışlar tam anlamıyla aile ve okulda 
verilmeden katılım tam anlamıyla gerçekleşemeyeceği ve kent konseylerinin daha demokratik 
bir yapıya kavuşamayacağı aşikârdır. Bu yüzden demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi bir 
süreci gerektirecektir. (Erkul vd., 2013, 102). 

Türkiye’deki örnek kent konseyleri örneklerinden de anlaşılacağı üzere bazı kent konseyleri 
daha yeni aktif olmaya başlamış, bazıları ise faaliyetleri kapsamında değerlendirildiğinde tam 
anlamıyla işlevsel olmadığı görülmektedir. Bunlardan yola çıkmak gerekirse kent 
konseylerinin yereldeki faaliyetlerini tam anlamıyla gerçekleştiremediği bunda en büyük 
etkenin belediyeler olduğu, belediyelerin kent konseylerini kendi birimi olarak görüp, 
personel, mekân ve bütçe konularında kent konseylerine yeterli imkânı sunmadığı 
görülmektedir. Örnek Kent konseylerinin özellikle aldığı kararlar bağlamında 
değerlendirildiğinde kararlarının bağlayıcı olmaması, belediye meclislerinde kararlarının 
görüşülmemesini ve böylelikle kararların kent içerisinde tam anlamıyla uygulanmaması yerel 
demokrasinin birçok açıdan zarar görmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Kent konseylerinin kararlarının bağlayıcı olması uygulamada karşılaşılan problemlerin 
ortadan kalkmasına ve yerel düzeyde faaliyetlerini hayata geçirmesine katkı sağlayacaktır. 
Böylelikle kent konseyinin almış olduğu kararların tam anlamıyla belediye yönetimince 
hayata geçirilmesine, kentin demokratik değerlerinin ön plana çıkmasına ve yerel 
demokrasinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

Öneriler: Kent konseyleri yönetmeliğinin sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, 
işveren temsilcileri, öğrenci temsilcileri ve siyasi partilerin de görüşleri alınarak, yeniden 
düzenlenmesiyle, konseyin katılımcılık noktasındaki eksiklikleri giderilebilir. Kent 
konseyleri, sadece Avrupa Birliği üyelik sürecinin yerine getirilmesi gereken şartlarından biri 
olarak değerlendirilmemelidir. Türkiye idari teşkilatlanmasının zayıf kalan yerel yönetimler 
ayağını güçlendirecek, demokratik bir kazanım gözüyle bakılmalıdır. Kent konseyleri, görev 
ve yetkileri kanunla belirlenen, kararlarının hukuki bağlayıcılığı olan, meşruluğu tartışılmayan 
ve katılımcı demokrasiyi sağlayan bir meclis halini almalıdır. Böylece Avrupa’nın öngördüğü 
bir yerel yönetim modeli oluşturulur ve yapılacak köklü bir değişiklikle, ülke demokrasimize 
katkı sağlayacak bir yapılanmanın önü açılmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 827 Sofia, Bulgaria



KAYNAKÇA   

Aksu, H. Taştekin, A. (2020). Kent konseylerinin yerel demokrasiye katkısı: Kent konseyleri 
üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 190-203. 

Atvur, S. (2008). Küreselleşme sürecinde yerel gündem 21 ve çevre: Antalya örneği.  
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Baykal, T. Erkul, H. Kara, H. (2013). Kent konseylerinin sorunları üzerine bir inceleme: 
Çanakkale kent konseyi örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 10 (22). 85-105. 

Bozkurt, Y. (2014). Yerel demokrasi aracı olarak Türkiye’de kent konseyleri yapı, işleyiş ve 
sorunlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(40), 229-240. 

Can, Y. (2019). Türkiye’de kent konseylerinin sosyal medya kullanımı ve vatandaş katılımı 
açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. 

Çiçek, Y. (2015). Temsil ve katılıma ilişkin kent konseyi ve belediye meclis üyelerinin 
yaklaşımı: GAP bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Çukurçayır, M. A.  (2000). Siyasal katılma ve yerel demokrasi, Ankara: Yargı Yayınevi. 
Çukurçayır, M. A. (2002). Siyasal katılma ve yerel demokrasi, Konya: Çizgi Yayınevi. 
Dulupçu, M. A. (2001). Sürdürülebilir kalkınma politikasına yönelik gelişmeler. Dış Ticaret 

Dergisi, 6(20), s. 46-70. 
Emrealp, S. (2005). Yerel gündem 21 uygulamalarına yönelik kolaylaştırıcı bilgiler elkitabı. 

İstanbul:  IULA-EMME (UCLG-MEWA)Yayını. 
Emrealp, S. (2010). Türkiye'nin katılımcı-demokratik yerel yönetişim modeli olarak dünyaya 

armağanı: kent konseyleri. İstanbul: IULA-EMME (UCLG-MEWA)Yayını. 
Eroğlu, T. (2010). Sürdürülebilir kalkınma ve kent konseyleri. Dumlupınar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 26. 44-45. 
Görmez, K. (1997). Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Vadi Yayınları. 
Güzel, E. (2019). Yerel Yönetimlerde Kent Konseylerinin Etkinliği: Büyükşehir 

Belediyelerinde Kurulan Kent Konseylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Yüksek 
Lisans Tezi. Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Heywood, A. (2010). Siyaset, (A. Yayla, B.B. Özipek, B. Seçilmişoğlu, Z. Kopuzlu, B. Şahin 
& M. Yıldız, Çev.) Ankara: Adres Yayınları. 

Keleş, R. (2019).  Yerinden yönetim ve siyaset, İzmir: Cem Yayınevi 
Kestellioğlu, G. (2011). Yerel demokrasi ve kent konseyleri: Kahramanmaraş örneği”, Kent 

Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, 
Bursa. 

Kılınç, A. (2017). Yerel ölçekte siyasal katılım ve temsiliyet açısından Adana kent konseyi.  
13. Kamu Yönetimi Forumu Kongresi( KAYFOR), 15-17 Ekim, 95- 116. Konya. 

Kocaoğlu, M. (2015). Yerel sürdürülebilir kalkınma ve kent konseyleri: Kırşehir kent konseyi 
örneği üzerinden bir çalışma, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 
97-117. 

Koru, M. (2019). Yerel yönetimlerde yönetime katılım açısından kent konseyleri: Sivas 
Örneği, Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü. 

Köseoğlu, Ö. (2011). “Kent konseyleri: müzakereci demokrasi için bir fırsat mı?”, Kent 
Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, 
Bursa. 

Nohutçu, A. (2012).  Kamu yönetimi. Ankara: Savaş Yayınevi. 
Özer, M. A. (2000). Yerel demokrasi, demokratik yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin 

demokratikleşmesi kavramlarının tahlili üzerine. Türk İdare Dergisi, 72(426), 129-143. 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 828 Sofia, Bulgaria



Özgökçeler, S. (2014). Yerel kalkınmada etkin bir kavram: yerel yönetişim. İş Güç Endüstri 
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 67-82.  

Pala, M. S. (2014). Kent Konseyleri El Kitabı. Bursa: Bursa Kent Konseyleri Yayınları. 
Peker, Ö. M. (2018). Yerel demokrasi ve kent konseyleri üzerine bir araştırma: Muş örneği. 

Yüksek Lisans Tezi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Savut, E. (2011). Yerel gündem 21 ve kent konseyleri ve Uşak kent konseyi.  E.B. Keskin 

(Ed.),  Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı 6- 7 Mayıs, 343-363. Bursa. 
Sobacı M.Z. (2007). Yönetişim kavramı ve Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine 

değerlendirmeler, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 195-207. 
Soygüzel, H. (2015). Kent konseyleri arasında iletişim ve işbirliği: Türkiye kent konseyleri 

birliği örneği. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 63-82.  
Tosun, E. K., Keskin E. B., & Selimoğlu E. (2016). Bursa kent konseyinin bilinirliğinin 

araştırılması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(1), 98-112.  
Türk Dil Kurumu [TDK]. (1981). Yönetimbilim Terimleri Sözlüğü. https://sozluk.gov.tr/ 

10.04.2021. 
Usta, S., & Erdal B. (2016). Katılım kültürünün gelişiminde kent konseylerinin rolü: Karaman 

kent konseyi örneği.  KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 36-45. 
Yaman, F. T. (2018). Katılımcı demokrasi: kapsam ve unsurlar. Trakya Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 134-158. 
Yıldırım, A. (2014). Türkiye’de yerel yönetişimin uygulanabilirliği ve yerel gündem 21 

örneği üzerinden bir inceleme. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 
75-96. 

Belediye Kanunu (2005), 5393 Sayılı 
https://afyonkentkonseyi.org/  
https://kentkonseyi.karabuk.bel.tr/  
https://www.burdurkentkonseyi.org/  
https://www.facebook.com/kentkonseyikirsehir/ 
Kent Konseyi Yönetmeliği. 2006, RG 26313.  
 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 829 Sofia, Bulgaria



NUTRIGENETIC AND NUTRIGENOMIC APPROACHES TO IMPROVE 
CARDIOMETABOLIC HEALTH 

 

KARDİYOMETABOLİK SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE NUTRİGENETİK VE 
NUTRİGENOMİK YAKLAŞIMLAR 

Arş. Gör. Müberra YILDIZ 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
ORCID.0000-0001-8517-9481 

 
Arş. Gör. Aslı YİĞİT 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
ORCID.0000-0001-5919-2244 

 
ÖZET 
Nutrigenomik, besinlerin gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini incelerken; nutrigenetik, 
besinler tarafından desteklenen vücuttaki genetik varyasyonların etkisini incelemektedir. 
Sadece hastalıkların tedavisinde değil, aynı zamanda sağlığın geliştirilmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Besinler ve genom iki düzeyde etkileşime girmektedir: 1) Besinler bireysel 
fenotipi değiştirebilecek düzeyde gen ekspresyonunu indükleyebilmekte veya 
baskılayabilmektedir. 2) Tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs), önemli metabolik yolların ve 
aracıların biyoaktivitesini değiştirebilmekte ve besinlerin bunlarla etkileşime girme yeteneğini 
etkileyebilmektedir. Çeşitli genler ve tek nükleotid polimorfizmleri hem hayvan hem de insan 
çalışmalarında obez fenotiplerle ilişkilendirilmiştir. Bu genlerden bazıları Genom Çaplı 
İlişkilendirme (GWAS) teknolojisi kullanılarak keşfedilmiştir. Besinler ve hücresel/genetik 
süreçler arasındaki etkileşim “Beslenme Genomikleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu genomik 
araştırmaların kavramsal temeli beş ilke ile özetlenmektedir. 1)  Diyet bileşenleri, gen 
ekspresyonunu ve/veya yapısını değiştirmek için doğrudan veya dolaylı olarak insan genomu 
üzerinde etki etmektedir. 2) Belirli koşullar altında ve bazı kişilerde diyet, birçok hastalık için 
ciddi bir risk faktörü olabilmektedir. 3) Diyetle düzenlenen bazı genler; kronik hastalıkların 
başlangıcında, insidansında, ilerlemesinde ve/veya şiddetinde rol oynamaktadır. 4) Diyetin 
sağlık ve hastalık arasındaki dengeyi etkileme durumu, bireyin genetik geçmişine bağlıdır. 5) 
Genotipe dayalı diyet müdahaleleri; kronik hastalıkların önlenmesinde, hafifletilmesinde veya 
iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir. Sonuç olarak bir dizi tek nükleotid polimorfizmi 
kardiyometabolik hastalıklar ve beslenme ile yakından ilişkilidir. Belirli besinler, bireysel 
genetik özelliklerle etkileşime girerek kardiyometabolik hastalıkların gelişimine katkıda 
bulunabilecek spesifik metabolik yolların yukarı veya aşağı düzenlenmesine yol 
açabilmektedir. İnsan genetik çeşitliliği, genom fonksiyonu ve diyet bileşenleri arasındaki 
karşılıklı ilişkinin aydınlatılması, sağlığın geliştirilmesinde ve kardiyometabolik hastalıkların 
önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu konuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nutrigenetik, Nutrigenomik, Kardiyometabolik Sağlık 
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ABSTRACT 
When nutrigenomics examines the effects of nutrients on gene expression; Nutrigenetics 
examines the effect of genetic variations in the body supported by food. It plays an important 
role not only in the treatment of diseases, but also in promoting health. Nutrients and the 
genome interact at two levels: 1) Nutrients can induce or suppress gene expression by 
changing the individual phenotype. 2) Single nucleotide polymorphisms (SNPs) can alter the 
bioactivity of important metabolic pathways and mediators and affect the ability of nutrients 
to interact with them. Various genes and single nucleotide polymorphisms have been 
associated with obese phenotypes in both animal and human studies. Some of these genes 
were discovered using Genome Wide Association (GWAS) technology. The interaction 
between nutrients and cellular/genetic processes is called "Nutrition Genomics". The 
conceptual basis of this genomic research is summarized in five principles. 1) Dietary 
components act directly or indirectly on the human genome to alter gene expression and/or 
structure. 2) Diet can be a serious risk factor for many diseases in some people under certain 
conditions. 3) Some genes regulated by diet play a role in the onset, incidence, progression, 
and/or severity of chronic diseases. 4) Whether diet affects the balance between health and 
disease depends on the individual's genetic background. 5) Genotype-based dietary 
interventions can be used to prevent, alleviate, or ameliorate chronic diseases. In conclusion, a 
number of single nucleotide polymorphisms are closely related to cardiometabolic diseases 
and nutrition. Certain nutrients may interact with individual genetic traits, leading to an up- or 
down-regulation of specific metabolic pathways that may contribute to the development of 
cardiometabolic diseases. Clarifying the interrelationships between human genetic diversity, 
genome function and dietary components is very important in promoting health and 
preventing cardiometabolic diseases. Further studies on this subject are needed. 
 
Keywords: Nutrigenetics, Nutrigenomics, Cardiometabolic Health 
 
 
GİRİŞ 
 
Genetik faktörler bir hastalığa yatkınlığı etkileyebilmektedir. Beslenme ve fiziksel aktivite 
gibi çevresel faktörler ise duyarlı kişiler arasında hastalığın gelişme riskini 
değiştirebilmektedir. Nutrigenetik alanı çeşitli genetik faktörlerin beslenme durumuna verdiği 
farklı tepkileri araştırmaktadır (Örneğin, genetik çeşitlilik nedeniyle farklı serum kolesterol ve 
kan basıncı seviyelerine ulaşarak aynı diyete farklı tepki veren bireyler). Nutrigenomik alanı 
ise beslenme durumunun gen ekspresyonları üzerine etkilerini araştırmaktadır (Örneğin, çoklu 
doymamış yağ asitleri (PUFA) yağ asidi sentaz gen ekspresyonunu baskılamaktadır) 
(Simopoulos, 2010). Nutrigenetik, genom çaplı ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) kullanarak 
tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs) ve haplotipleri tanımlayarak genetik polimorfizmlerle 
ilgilenirken; nutrigenomik, yüksek verimli omik teknolojisi aracılığıyla diyetle ilgili olarak 
genlerin ifadesine odaklanmaktadır. Nutrigenetik, GWAS aracılığıyla ve SNP'lerin tespiti 
yoluyla olası aday genlerin nutrigenomikleri hakkında bilgi verebilmektedir (Marcum, 2020). 
 
Hem nutrigenetik hem de nutrigenomik, farklı omikleri gıda ve beslenme bilimleriyle 
bütünleştirmek için bir çerçeve sağlayan, Beslenme Genomiği’nin bir parçasını oluşturan 
disiplinlerdir (Corella, Barragán, Ordovás, & Coltell, 2018). Kısaca nutrigenomik, besinlerin 
gen ekspresyonu üzerindeki etkisini incelerken; nutrigenetik, besinler tarafından desteklenen 
vücuttaki genetik varyasyonların etkisini incelemektedir. Diyetin genlerle etkileşime giren 
önemli bir çevresel faktör olması nedeniyle makrobesinler ve mikrobesinler ile ilgili genel 
önerilerin her bireyi aynı şekilde etkilemediği gösterilmiştir. Nutigenetik ve Nutrigonemik 
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alanlarının kronik hastalıkların önlenmesinde ve yaşam kalitesinin arttırılmasında bireysel 
diyet müdahale stratejileri geliştirerek umut vaat etmektedir (Peña-Romero, Navas-Carrillo, 
Marín, & Orenes-Piñero, 2018). 
 
Besin-gen etkileşimini anlamak hem nutrigenomik çalışmalar hem de fenotipin 
karakterizasyonu için gereklidir. Bir organizmanın fenotipi genellikle bir dizi fiziksel (boyut, 
şekil, vücut bileşimi, cilt rengi vb.) veya kimyasal (plazma glukoz, lipitler, kreatinin vb.) 
özellikler ile tanımlanmaktadır. Metabolitlerin dağılımı, bir fenotipin daha eksiksiz bir 
tanımını vermesi nedeniyle metabolit profili oluşturma, fenotipleme için temel yaklaşımlardan 
biri olarak kabul edilmektedir.  Bir organizmanın metabolik fenotipi genellikle metabolik ara 
ürünlerin konsantrasyonu veya organizmada zaman içinde konsantrasyonlardaki değişiklikler 
ile karakterize edilmektedir. Fenotipleme için metabolitlerin ölçümü, metabolit profili 
oluşturma olarak bilinmektedir (Lee & Go, 2005). Belirli bir fenotipin (örneğin diyabet, 
hiperlipidemi, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı) gelişimi ve ciddiyeti üzerindeki 
genetik etkinin diyetle güçlü bir şekilde modüle edilebileceği bildirilmektedir. Buna karşılık, 
fenotipin diyet müdahalesine tepkisi bireysel genotip tarafından belirlenmektedir (Abumrad, 
2001). 
 
Genomik araştırmaların temeli beş ilkeye dayanmaktadır: 1) Diyet bileşenleri, gen 
ekspresyonunu ve/veya yapısını değiştirmek için doğrudan veya dolaylı olarak insan genomu 
üzerinde etki etmektedir. 2) Belirli koşullar altında ve bazı kişilerde diyet, birçok hastalık için 
ciddi bir risk faktörü olabilmektedir. 3) Diyetle düzenlenen bazı genler (ve bunların normal, 
yaygın varyantlarının) kronik hastalıkların başlangıcında, insidansında, ilerlemesinde ve/veya 
şiddetinde rol oynayabilmektedir. 4) Diyetin sağlık ve hastalık durumları arasındaki dengeyi 
etkileme derecesi bireyin genetik geçmişine bağlı olabilmektedir. 5) Bireysel beslenme 
gereksinimi, beslenme durumu ve genotip bilgisine dayalı diyet müdahaleleri kronik 
hastalıkları önlemek, hafifletmek veya iyileştirmek için kullanılabilmektedir (Farhud, Zarif 
Yeganeh, & Zarif Yeganeh, 2010). 
 
 Obezite 
 
Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yetersiz fiziksel aktivite gibi yaşam tarzları nedeniyle 
obezite insidansı ve prevalansı günümüzde büyük bir artış göstermektedir. Ancak obezojenik 
çevrenin yanı sıra genetik yatkınlık da obeziteye yatkınlığı etkilemektedir. Genetik faktörler 
nedeniyle düşük kalorili ağırlık kaybı diyetlerinin adipozite ve metabolik yanıtta meydana 
getirdiği değişiklikler farklılık gösterebilmektedir (Heianza & Qi, 2017). Poligenik obezite, 
obezitenin en yaygın şeklidir ve genetik yatkınlık ile pozitif enerji dengesi ve uyku 
yoksunluğu gibi obezojenik ortam arasındaki en güçlü etkileşimi sergilemektedir (Golden & 
Kessler, 2020). 
Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları yaklaşık 250 tane genin obezite ile yakından ilişkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan bazıları; obezite ile ilgili en yüksek riski taşıyan yağ 
kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO-kromozom 16’da yer almaktadır) geni (Hess & Brüning, 
2014),  leptin geni ve reseptörü, tümör nekroz faktör alfa (TNF-α), melanokortin 4 reseptör 
geni (MC4R-kromozom 18’de yer almaktadır), Ektoenzim nükleotid pirofosfat, fosfodiesteraz 
1 (ENPP1) ve peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör gama (PPARG), anjiyotensin 
dönüştürücü enzim (ACE), glutatyon S-transferaz (GST) ve interlökin-6 (IL-6) genleridir 
(Mǎrginean, Mǎrginean, & Meliţ, 2018). Ayrıca apolipoprotein (apo) geninde (apo A-I, apo 
A-IV, apo B, apo C-III ve apo E), LDL reseptör geninde ve LDL alt sınıf fenotiplerinde 
genetik varyasyonlar olduğunu bildirilmektedir (Pérusse & Bouchard, 2000). 
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MC4R, LEP, LEPR, PCSK1, ADCY3 ve POMC gibi genlerdeki homozigot fonksiyon kaybı 
monogenik obezite ile sonuçlanmaktadır. Leptin mutasyonları hiperfaji, düşük lokomotor 
aktivite, azalmış sempatik ton, hafif hipotiroidizm, hipogonadizm ve bozulmuş T hücre 
fonksiyonuna yol açmaktadır. Ayrıca leptin genindeki mutasyonlar, aşırı besin tüketimi ile 
obeziteye neden olmaktadır (Rohde et al., 2019). 
 
Yapılan bir çalışmada FTO gen varyantına sahip obezite açısından genetik risk skoru yüksek 
olan bireylerde kızarmış yiyecek tüketiminin genetik risk skoru düşük olan bireylere kıyasla 
beden kütle indeksinde daha yüksek bir artış ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Böylece kızarmış 
gıda tüketiminin obezite ile ilgili olarak genetik faktörler ile etkileşime girebileceği ve genetik 
olarak obeziteye yatkın bireylerde kızarmış gıda tüketiminin daha riskli olduğu görülmüştür 
(Q. Qi et al., 2014). Başka bir kesitsel çalışmada ise APO-A gen varyantına sahip obezite 
açısından genetik risk skoru yüksek olan bireylerde doymuş yağ tüketiminin beden kütle 
indeksinde daha yüksek bir artışa yol açtığı bulunmuştur (Corella et al., 2009). 
 
FTO-rs9939609 varyantının minör aleli (A-alel) daha yüksek beden kütle indeksi ile 
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca FTO varyantının beden kütle indeksi arttırıcı aleli, daha yüksek 
diyet protein tüketimi ile ilişkili bulunmuştur. Böylece FTO, diyet protein alımı ve adipozite 
arasındaki potansiyel bağlantı olduğu gösterilmiştir (Qibin Qi et al., 2014). Benzer şekilde 
FTO-rs9939609 varyantının minör aleli (A-alel) taşıyıcılarında karbonhidrat tüketiminin 
istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu, yağ tüketiminin ise daha düşük olduğu 
saptanmıştır (Saber-Ayad et al., 2019). Başka bir çalışmada ise obezite açısından genetik risk 
skoru yüksek olan bireylerde beden kütle indeksi ile doymuş yağ tüketimi arasında 
istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Genetik yatkınlığı olan bireylerde beden 
kütle indeksini etkili bir şekilde azaltmak için potansiyel diyet önerilerinin, doymuş yağ asit 
tüketimini sınırlandırıp toplam yağ alımını azaltarak düzenlenmesi önerilmektedir (Casas-
Agustench et al., 2014). Ayrıca CYP1A2 rs762551 polimorfizmi; iştahı, enerji alımını ve 
oreksijenik hormon asprosinin dolaşımdaki seviyelerini etkileyerek alışılmış kahve 
tüketiminin beden kütle indeksi ile ilişkisini değiştirmektedir. Bu ilişki, obeziteye yüksek 
genetik yatkınlığı olan kişilerde daha belirgindir (Gkouskou et al., 2022).  
 
Tablo 1. Kilo vermeye yönelik diyet tedavilerinde genetik olarak aracılık edilen farklılıklarla 
ilişkili polimorfizmlerin olduğu metabolik fonksiyonları düzenleyen genler (Martínez & 
Milagro, 2015) 
 
Fonksiyonu Gen 
Hücresel ve Nükleer Düzenleme FTO, PPARG, PPARGC1A, TCF7L2, 

TFAP2B, ACE, GNAS, ACSL5, CLOCK, 
SIRT1, SH2B1, SCAP, SDCCAG8, 
TMEM18 

Enerji alımının düzenlenmesi MC3R, MC4R, POMC, LEPR, POMC, 
HTR2C, CNR1, FAAH, DRD2, CB1 

Metabolizma ve adipogenez PLIN1, APOA1, APOA4, APOA5, FABP2, 
PPARG, APOE, APOBR, GIPR, IGF1R, 
INSIG2, IRS1, IRS 2  

Termojenez ADRB2, ADRB3, UCP1, UCP2, UCP3 
Sitokin/Adipositokin sentezi IL6, LEP, ADIPOQ, RETN 
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 Kardiyovasküler Hastalıklar 
 
Kardiyovasküler hastalıklar, genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşim 
mekanizmalarına sahiptir. Çevresel bir faktör olan beslenme durumu kardiyovasküler 
hastalıkların yönetiminde önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte, genetik polimorfizmler 
hastaların beslenme düzenini belirlemede varyasyonlara yol açmaktadır. Bireyin genetik 
bilgisine dayanan kişiselleştirilmiş beslenme önerileri diyet müdahalesinin sonuçlarını 
iyileştirebilmekte ve kardiyovasküler hastalık sıklığını azaltmak için yeni bir diyet 
yaklaşımını temsil etmektedir (Barrea et al., 2020). 
 
Metilen tetrahidrofolat redoktaz (MTHFR) enzimi, 5-metil tetrahidrofolat üreten reaksiyonu 
katalize etmektedir (Stover, 2006). MTHFR geni ile ilgili en iyi bilinen 2 SNPs; C677T (bir 
alaninin valine dönüşümüyle sonuçlanan sitozin-timidin ikamesi) ve A1298C (bir alaninin 
glotamik aside dönüşümüyle sonuçlanan adenin-sitosin ikamesi)’dir (Virgili & Perozzi, 
2008). MTHFR, homosisteini metiyonine dönüştüren reaksiyona bir metil grubu veren bir 
kofaktör olan 5-metil tetrahidrofolat üreten reaksiyonu katalize ettiği için MTHFR geninde 
C677T mutasyonu veya C677T mutasyonu ile kombinasyon halinde A1298C mutasyonunun 
varlığı, MTHFR enzim aktivitesinde azalmaya neden olarak venöz tromboembolik hastalıklar 
ve iskemik arter hastalığı için bir risk faktörü olan homosisteinin plazma konsantrasyonunda 
artışa neden olabilmektedir (Hanson, Aras, Yang, & Tsai, 2001). 
 
Kardiyovasküler hastalıklara neden olabilen risk faktörleri ile ilgili bazı gen polimorfizmleri 
tanımlanmıştır. APOE, LIPG, SORT1, FRIC, APOB, APOA5, PCSK9, NPC1L1, CYP7A1 
dislipidemi, SH2B3, MTHFR, CSK, ATP2B1, ULK4, AYP17A1 hipertansiyon, ANRIL, 
MRAS ve BNF ise genetik risk faktörleri ile ilişkilendirilmiştir (Vrablik, Dlouha, 
Todorovova, Stefler, & Hubacek, 2021). SCN5A, KCNQ1, KCNH2, KCNE1 ve KCNJ2'deki 
mutasyonlar monogenik uzun QT sendromuna neden olurken, bu beş gendeki yaygın SNP'ler 
popülasyondaki elektrokardiyogramlarda ölçülen QT aralığı ile ilişkili bulunmuştur 
(Kathiresan & Srivastava, 2012). 
 
Apo E4, hiperkolesterolemi ile ilişkilidir (Fallaize et al., 2016). Apo E2 ise yüksek kolesterol 
seviyelerine karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca obezite, hipotiroidizm veya diyabet 
varlığında Apo E2, tip III hiperlipoproteinemi gelişimi ve plazmada şilomikron ve çok düşük 
yoğunluklu lipoprotein (VLDL) kalıntılarının birikmesine yol açmaktadır (Mahley, 
Weisgraber, Innerarity, & Rall, 1991). Az yağlı/az kolesterollü bir diyetin APO-E fenotipi 
üzerinde LDL kolesterol düşürücü etkisinin incelendiği bir çalışmada; LDL kolesterol 
düşüşünün apoE3/3 katılımcılar için %14, apoE3/4 katılımcılar için %23 ve apoE3/2 
katılımcılar için %16 olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak apoE3/4 katılımcıların, apoE3/3 
katılımcılardan önemli ölçüde daha fazla LDL kolesterol düşüşüne sahip olduğu ve apoE 
fenotipinin, az yağlı/az kolesterollü bir diyetin LDL kolesterol düşürücü yanıtını modüle 
ettiği, apoE4 aleli taşıyan erkek katılımcıların diğer katılımcılardan daha duyarlı olduğu 
görülmüştür (Lopez-Miranda et al., 1994). 
 
Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) açısından zengin bir diyet tüketen ve APO A1 promotör 
bölgesinde bulunan bir SNP için A aleli taşıyıcılarında daha yüksek yüksek yoğunluklu 
lipoprotein (HDL) kolesterol seviyeleri görüldüğü bildirilmektedir (Ordovas et al., 2002).  
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Diyabet ve İnsülin Direnci 
 
İnsülin direnci ve diyabet prevalansı son yıllarda tüm dünya çapında artış göstermeye devam 
etmektedir. Bu artış, diyet, obezite ve fiziksel aktivite gibi çevresel faktörlerin diyabet 
patogenezi üzerindeki etkisini göstermektedir. Ancak çevresel değişimlere bağlı olarak 
prevalans ve insidans çeşitliliğinin bazo etnik gruplarda farklı olduğu bilinmektedir.  İnsülin 
duyarlılığındaki küçük değişikliklerle ilişkili çoklu mutasyonlar birleştiğinde, insülin 
duyarlılığında önemli bir azalmaya neden olabilmektedir (Carulli et al., 2005). Tip 2 diyabet, 
belirgin bir genetik bileşene sahiptir ve poligenik bir hastalığı temsil etmektedir. Tip 2 diyabet 
ile ilişkili olduğu bilinen bazı genler; ADAMTS9, CAPN10, CDC123/CAMK1D, ENPP1, 
FTO, IGF2BP2, PPARG, SLC30A8, TCF7L2’dir (Staiger, Machicao, Fritsche, & Häring, 
2009).  
 
İnsülin reseptörü substrat 1 (IRS1) genindeki genetik varyantlar, insülin direnci ve 
hiperinsülinemi ile ilişkilendirilmektedir.  IRS1 rs2943641 genotipine sahip aşırı kilolu 738 
yetişkin katılımcıya makro besin içeriği farklı 4 diyet uygulanmıştır. Çalışmanın 6. ayında, en 
yüksek karbonhidrat diyeti grubunda bir risk faktörü olan CC genotipine sahip katılımcıların 
insülin, HOMA-IR ve ağırlık kaybında bu genotipi olmayanlara göre daha yüksek düzeyde bir 
düşüş sağlanmıştır (Qi et al., 2011). Ayrıca dolaşımdaki dallı zincirli amino asit ve aromatik 
amino asit düzeyleri insülin direnci ve diyabet ile ilişkilendirilmektedir. PPM1K geninin dallı 
zincirli amino asit/aromatik amino asit oranıyla ilişkili rs1440581 genotipine sahip aşırı kilolu 
veya obez 734 yetişkin katılımcıya makro besin içeriği farklı 4 diyet uygulanmıştır. 
Çalışmanın 6. Ayında diyet yağının açlık insülini ve insülin direncindeki genetik etkileri 
önemli düzeyde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca yüksek yağlı diyet grubunda, C aleli daha 
düşük ağırlık kaybı ve serum insülini ve HOMA-IR'de daha küçük düşüşler ile ilişkili 
bulunmuştur. Sonuç olarak dallı zincirli amino asit/aromatik amino asit oranı ile ilişkili 
varyant rs1440581'in C alelini taşıyan bireyler, enerji kısıtlı yüksek yağlı bir diyet 
uyguladığında bu alel olmayanlara göre ağırlık kaybında ve insülin duyarlılığında iyileşmede 
daha az fayda sağlayabileceği görülmüştür (Xu et al., 2013). 
 
Diyabet için daha düşük genetik riske sahip olan bireylerin düşük proteinli ağırlık kaybı 
diyetlerinden daha yüksek düzeyde fayda sağladığı bildirilmektedir. Ağırlık kaybı diyetleri ile 
genetik risk skoru arasındaki etkileşiminin insülin direnci ve β hücre fonksiyonu üzerindeki 
etkilerini inceleyen bir çalışmada diyabetle ilgili 31 varyant hesaplanmış ve sonuç olarak 
diyet proteinin; açlık insülini, HbA1c, β hücre fonksiyonu ve HOMA-IR üzerinde GRS ile 
etkileşime girdiği bulunmuştur. Ayıca düşük genetik riske sahip bireylerde açlık insülini, 
HbA1c ve HOMA-IR'de daha büyük bir düşüş görüldüğü öne sürülmektedir (Huang et al., 
2016).  Taurin metabolizması bozukluğu da obezite, insülin direnci ve diyabet ile yakından 
bağlantılıdır.  Randomize bir diyet müdahalesi çalışmasında, kan taurin düzeylerinin diyabete 
genel genetik duyarlılığı değiştirip değiştirmediği araştırılmış ve başlangıç taurin düzeylerinin 
2 yıllık diyet müdahalesi sırasında açlık glukozu, insülin ve insülin direncinin homeostatik 
model değerlendirmesindeki (HOMA-IR) değişiklikler üzerindeki diyabet genetik risk skoru 
etkilerini önemli ölçüde değiştirdiği bulunmuştur. Yüksek bazal taurin seviyelerinin, diyabet 
genetik riski en düşük olan katılımcılar arasında hem glukoz hem de HOMA-IR'de daha 
düşük azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür (Zheng et al., 2016). 
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SONUÇ 
 
Sonuç olarak genetik faktörler bir hastalığa olan yatkınlığı etkilemekle birlikte beslenme 
durumu ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı faktörleri de hastalığın gelişme riskini 
etkileyebilmektedir. Bu nedenle nutigenetik ve nutrigonemik yaklaşımlar kronik hastalıkların 
önlenmesinde ve tedavisinde bireysel diyet müdahalelerinin geliştirilmesi açısından etkilidir. 
Belirli besinler, bireysel genetik özelliklerle etkileşime girerek kardiyometabolik hastalıkların 
gelişimine katkıda bulunabilecek spesifik metabolik yolların yukarı veya aşağı 
düzenlenmesine yol açabilmektedir. Bu sebeple nutrigenetik ve nutrigenomik çalışmalarının 
etki mekanizmalarının aydınlatılması, sağlığın geliştirilmesinde ve kardiyometabolik 
hastalıkların önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu konuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Obezite aşırı yağ birikimi ile karakterize, morbidite ve mortalite oranlarının artmasına neden 
olan önemli bir küresel sağlık sorunudur. Son yıllarda, obezitenin beslenme tedavisinde yeni 
beslenme stratejileri üzerine araştırmalar hız kazanmıştır. Bu stratejilerden biri olan zaman 
kısıtlı beslenme, akşam yemeği ve sabah kahvaltı arasında günlük açlık süresini uzatan 
aralıklı oruç türüdür. Zaman kısıtlı beslenme, günlük gıda alımını 10 saat veya daha kısa bir 
süre ile sınırlamaktadır ve bu pencerenin dışında kalan süreçte enerji alımı olmamaktadır. 
Zaman kısıtlı beslenmenin en çok bilinen ve uygulanan şekli, sağlıklı yetişkin Müslümanların 
yaklaşık 1 ay boyunca gündüz saatlerinde yemek yemediği veya içmediği Ramazan orucu 
şeklindedir. Zaman kısıtlı beslenme modeli sirkadyen regülasyon üzerinde etki etmektedir ve 
olumlu etkileri bununla ilişkilendirilmektedir. Memelilerde sirkadyen saat, çok sayıda genin 
ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon-translasyon geribildirim döngüsünden 
oluşmaktadır. Sirkadyen saat, birçok metabolik enzimin ekspresyonunu günün zamanına özgü 
bir şekilde düzenlemektedir. Glikoz, lipit ve enerji metabolizmasının tümü, günün bazı 
saatlerinde artacak bazı saatlerinde ise azalacak şekilde sirkadyen sistem tarafından 
düzenlenmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar, kahvaltıda besin alımını arttırarak ve akşam 
yemeğinde azaltarak metabolizmadaki sirkadyen ritimlere göre yemenin glisemik kontrolü, 
kilo kaybını ve lipit seviyelerini iyileştirdiğini ve ayrıca açlığı azalttığını göstermektedir. 
Bugüne kadar pek çok hayvan çalışması, zaman kısıtlı beslenmenin vücut ağırlığında, gıda 
alımında, hiperlipidemide, ektopik yağ birikiminde ve inflamasyon belirteçlerinde azalmalar 
ve ayrıca kalp sağlığı ve yaşam süresinin uzaması dahil olmak üzere sağlık yararları 
sağladığını bildirmiştir. Bununla birlikte zaman kısıtlı beslenmenin obezite tedavisinde 
beslenme stratejisi olarak kabul edilebilmesi için daha fazla randomize kontrollü klinik 
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Obezite, sirkadyen ritim, zaman kısıtlı beslenme 
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Abstract 
 
Obesity is a serious global health problem characterized by excessive fat accumulation, 
leading to increased morbidity and mortality rates. In recent years, research on novel 
nutritional strategies in the nutritional treatment of obesity has gained momentum. One of 
these strategies, time-restricted feeding, is a type of intermittent fasting that extends the daily 
fasting period between dinner and breakfast. Time-restricted feeding limits daily food intake 
to 10 hours or less, and there is no energy intake outside this window. The most known and 
practiced form of time-restricted feeding is the Ramadan fast, in which healthy adult Muslims 
do not eat or drink during the daytime for about 1 month. The time-restricted diet model 
affects circadian regulation and its positive effects are associated with it. In mammals, the 
circadian clock consists of a transcription-translation feedback loop that regulates the 
expression of many genes. The circadian clock regulates the expression of many metabolic 
enzymes in a time-of-day manner. Glucose, lipid and energy metabolism are all regulated by 
the circadian system, increasing at some times of the day and decreasing at other. As a matter 
of fact, studies show that eating according to circadian rhythms in metabolism by increasing 
food intake at breakfast and decreasing at dinner improves glycemic control, weight loss and 
lipid levels, and also reduces hunger. To date, several animal studies have reported that time-
restricted feeding confers health benefits, including reductions in body weight, food intake, 
hyperlipidemia, ectopic fat accumulation, and markers of inflammation, as well as 
improvement in heart health and prolongation of lifespan. However, more randomized 
controlled clinical studies are needed for time-restricted nutrition to be accepted as a 
nutritional strategy in the treatment of obesity. 
 

Keywords: Obesity, circadian rhythm, time-restricted feeding 

 

Giriş 

Obezite vücutta sağlığı tehdit edecek şekilde aşırı yağ dokusu birikimi ile karakterizedir 

(Canuto et al. 2021). Aşırı yağ birikiminin gelişme hızı ve yaşı; kalıtsal, davranışsal ve 

çevresel faktörlerin bir sonucu olarak değişmektedir. 'Erişkin başlangıçlı' olarak da bilinen 

edinilmiş obezite, ergenlikten sonra orantısız yağ kütlesi kazanımıdır.  Bu fenotipik alt tipin 

oluşumu temelde davranışsal olup, düşük fiziksel aktivite (PA) ve ardından gelen hiperfaji 

(aşırı tüketim) ana belirleyicilerdir (Archer & Lavie 2022). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2016'da 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerin %39'unun fazla 

kilolu olduğunu ve genel olarak yetişkin nüfusun yaklaşık %13'ünün obezitesinin olduğunu 

bildirmiştir (Pureza et al. 2021). Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıklar (tip 2 diyabet, 

kardiyovasküler hastalıklar vb), dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır 

(Zhu et al 2020). Obezite yetişkinler arasında morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni 

olarak bilinmektedir ve sağlık sisteminde büyük bir yük oluşturmaktadır (Canuto et al. 2021). 

Obezite karmaşık çok faktörlü etiyolojisi bulunmaktadır, tedavisi zordur ve davranışsal, 

çevresel, fizyolojik, genetik, sosyal ve ekonomik faktörler tarafından belirlenmektedir 
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(Canuto et al. 2021). Obezite ve metabolik komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisi için 

beslenme ve fiziksel aktivite birinci basamak yaklaşımları olarak bilinmektedir (Zhu et al.  

2020).  Bununla birlikte bu yaşam tarzı değişiklikleri; besin kalitesine, miktarına ve fiziksel 

aktiviteye sürekli dikkat gerektirmektedir. Bu nedenle, yeni beslenme stratejilerine yönelim 

olmaktadır (Chaix et al. 2014).  

Obezite ve metabolik komplikasyonlarına karşı yeni bir beslenme stratejisi olarak görülen 

aralıklı oruç (Intermittent Fasting) son zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir (Zhu et al. 2020). 

Aralıklı oruç sadece obezitenin tedavisinde değil, aynı zamanda aşırı kilo ile ilişkili metabolik 

hastalıkların tedavisinde de etkili gibi görünmektedir (Pureza et al. 2021). Aralıklı oruç, besin 

tüketiminin olmadığı oruç dönemleri ve yiyeceklerin ad libitum tüketilebileceği beslenme 

dönemleri benimsemektedir (Charlot et al. 2021). Aralıklı oruç, uzun süreli açlık dönemlerini 

içeren farklı beslenme yaklaşımlarını kapsamaktadır (Zhu et al. 2020). Bunlar:  

 Günün geri kalanında kalori alımı olmaksızın günlük yeme periyodunun 4-12 saat ile 

sınırlandırılması olarak bilinen zaman kısıtlı beslenme modeli (TRF) 

 Oruç gününde kalori alımının azaltılmasını veya hiç alınmamasını (günlük enerji 

ihtiyacının ~%25'i genellikle öğle veya akşam yemeği olarak) ve besleneme 

günlerinde ad libitum gıda tüketimini içeren alternatif gün orucu (ADF) 

 Ardışık iki gün boyunca düşük kalori alımını (genellikle öğle yemeği olarak toplam 

enerji ihtiyacının ~%25'i) ve haftanın geri kalan beş günü boyunca ad libitum kalori 

alımını içeren periyodik oruç (5:2 diyeti olarak da bilinmektedir). (Zhu et al 2020).  

 

Zaman kısıtlı Beslenme Modeli (TRF) 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, mevcut birçok metabolik yolun günlük ritimlere sahip 

olduğunu göstermiştir (Gamble et al. 2014, Chaix et al. 2014).   Normal sağlıklı koşullar 

altında, metabolik düzenleyicilerin döngüsel hareketlerinin çok çeşitli hücresel süreçleri 

koordine ettiği varsayılmaktadır (Chaix et al.  2014). Sirkadiyen sistem, merkezi bir saat ve 

çevresel saatlerden oluşan biyolojik bir saat ağından oluşmaktadır. Merkezi saat, hipotalamik 

suprakiazmatik çekirdektir (SCN) ve vücutta sirkadiyen ritim üretimi bakımından ana rol 

oynamaktadır. Sirkadiyen ritimlerin en güçlü düzenleyicisi ışıktır. Retina fotonik girdileri 

algılar ve bunların gündüz/gece döngüleri ile senkronizasyonuna izin veren SCN'ye iletir. 

Sirkadiyen saatler, çeşitli uyaranlara göre dolaşımdaki hormon seviyelerinde değişikliklere 

neden oldukları için glikoz ve lipid metabolizmasında önemli bir rol oynamaktadır.   

Melatonin veya kortizol gibi hormonların üretimi, ışığa/karanlığa yanıt olarak SCN ritmik 

aktivitesine bağlıyken, besine duyarlı hormonlar olarak bilinen bazı hormonlar, sirkadiyen bir 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 841 Sofia, Bulgaria



temelde salınım yapmaktadır, ancak aynı zamanda beslenme/açlık döngüleri tarafından da 

düzenlenmektedir. Modern alışkanlıklar, özellikle kahvaltıyı atlamak veya gece geç saatte 

yemek yemek gibi beslenme alışkanlıkları, metabolik sağlık üzerinde büyük etkileri olan 

sirkadiyen saat bozukluklarında rol oynamaktadır. Sirkadiyen bozulmanın, obezite, KVH 

veya insülin direnci gibi metabolik komplikasyonlarda artışa yol açtığı öne sürülmektedir.  

Zaman kısıtlı beslenme (TRF) yaklaşımı, beslenme düzeni sirkadiyen saatle hizalandığında, 

metabolik sağlığın yeniden kazandırılması için uygun bir çözüm olarak görünmektedir. 

Günde sınırlı bir beslenme aralığına dayanan TRF, kilo kaybını indükleyerek ve 

kardiyovasküler ve diyabet risk belirteçlerini azaltarak kardiyometabolik riskleri 

azaltabilmektedir (Charlot et al. 2021). Bu nedenle, günlük düzenlemeyi yeniden sağlayan 

müdahaleler, beslenme dengesizliğinin etkilerine karşı koymada faydalı olabilir (Chaix et al.  

2014). Zaman kısıtlamalı beslenme (TRF) ile besin alımı süresinin düzenlenmesi, her gün 

aynı yeme rutinini takip etmeyi gerektirmektedir. Bu modelde belirli bir süre açlık penceresi 

ve geri kalan saatler beslenme penceresi olarak belirlenmektedir (Pureza et al.  2021). 

Beslenme penceresi sırasında, bireylerin kalori sayması veya yiyecek alımını herhangi bir 

şekilde izlemesi gerekmemektedir (Cienfuegos ve ark. 2020). TRF gibi modellerin yanı sıra 

diğer aralıklı oruç türleri veya düşük enerji içeriğine sahip diyetler, çeşitli organlarda 

(karaciğer, pankreas, kardiyomiyositler vb) sirkadiyen saat üzerinde refleks etkilere neden 

olabilmektedir. Erken TRF (eTRF) modelinin önerdiği gibi, yemek yeme periyodu merkezi 

sirkadiyen “saat” ile hizalandığında, lipidlerin, proteinlerin ve karbonhidratların 

metabolizmasının düzenlenmesinde değişiklikler görülebilmektedir (Pureza et al. 2021). 

 Ancak zaman kısıtlı beslenmenin:  

 Diğer beslenme zorluklarına karşı etkili olup olmadığı 

 Mevcut obeziteyi tedavi etmek için kullanılabilir olup olmadığı 

 Sona erdikten sonra geri ağırlık kazanımının nasıl olduğu 

 Farklı yaşam tarzlarına uyarlanabilir olup olmadığı belirsizdir. (Chaix et al. 2014). 

 

Hayvan Modelleri 

Zaman kısıtlı beslenme modelinin 3-4 saatlik aralığında yapılan hayvan çalışmaları, vücut 

ağırlığında %9-18'lik bir azalma olduğunu göstermektedir. (Sherman et al. 2011; Sherman et 

al. 2012; Rothschild et al. 2014). Sherman ve arkadaşları tarafından yapılan 18 haftalık bir 

çalışmada, fareler dört gruba randomize edilmiştir: 

 1) Yüksek yağlı bir diyetle 4 saatlik TRF, 

2) Az yağlı bir diyetle 4 saatlik TRF, 
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3) Yüksek yağlı bir diyetle ad libitum besleme, veya 

4) Düşük yağlı bir diyetle ad libitum besleme.  

TRF modeli ile az yağlı (yağdan gelen enerji %10 kkal) ve yüksek yağlı (yağdan gelen enerji 

%60 kkal) beslenen hayvanların vücut ağırlıkları, aynı şekilde ad libitum beslenen kontrol 

hayvanlarının diyetlerinden %17 ve %18 daha düşük bulunmuştur. Ek olarak, epididimal yağ 

kütlesi (viseral yağ), kontrollere kıyasla düşük yağlı ve yüksek yağlı TRF diyetlerinde 

hayvanlarda sırasıyla %41 ve %48 daha düşük bulunmuştur (Sherman et al. 2011; Rothschild 

et al.  2014). Sherman ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada fareler, 3 saatlik 

bir TRF grubuna veya bir AL kontrol grubuna randomize edilmiştir ve normal bir diyet ile 

beslenmiştir.   Çalışmanın başlangıcından 16 hafta sonra, 3 saatlik TRF grubundaki fareler, ad 

libitum beslenen kontrollerinden %9 daha düşük vücut ağırlığına sahip oldukları 

gözlemlenmiştir (Sherman et al. 2012; Rothschild et al.  2014).  

Benzer şekilde 8-9 saatlik TRF protokolleri için vücut ağırlığında %12-28'lik önemli düşüşler 

de bildirilmiştir (Hatori et al. 2012; Belkacemi et al. 2012; Rothschild et al. 2014).  Hatori ve 

arkadaşları (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, fareler dört gruptan birine randomize 

edilmiştir: 

 

 Yüksek yağlı diyetle 8 saatlik TRF, 

 Normal fare diyeti ile 8 saatlik TRF, 

 Yüksek yağlı diyetle ad libitum besleme, veya 

 AL normal bir yemle beslenme. 

Çalışma başlangıcından itibaren 16 haftalık sürecin sonunda, yüksek yağlı diyetle (yağdan 

gelen enerji %60 kcal) 8 saatlik TRF'deki fareler, yüksek yağlı diyette ad libitum ile beslenen 

farelerin tükettiğine eşdeğer kalori tüketmelerine rağmen %28 daha az ağırlıkta oldukları 

görülmüştür. Normal fare diyetinde ve 8 saatlik TRF’de olan fareler, normal fare diyetinde ad 

libitum beslenen farelerden daha az ağırlığa sahip görülmesine rağmen, aradaki fark 

istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır (Hatori et al. 2012). Bu bulguların aksine, Fonken ve 

arkadaşları (2010), 8 saatlik TRF penceresinde açık fazda veya karanlık fazda beslenen erkek 

farelerin, kontrollere kıyasla vücut ağırlığında hiçbir değişiklik olmadığını göstermiştir.  

Belkacemi ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan bir çalışmada ratlarda 9 saatlik TRF 

pencereleri uygulanmıştır. Diyabetik olmayan ratlara karşı diyabetiklerde ad libitum besleme 

ile 9 saatlik TRF penceresi karşılaştırılmıştır. Başlangıçtan itibaren 4 hafta sonra, diyabetik 

olmayan TRF ratlarda vücut ağırlığı %12 daha düşük bulunmuştur. Diyabetik TRF ratlarının, 

kontrollerine kıyasla %15 daha düşük vücut ağırlıkları olduğu görülmüştür (Belkacemi et al. 
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2010). Yine aynı yazarlar tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada, TRF grupları ve 

ilgili ad libitum kontrol grupları arasında vücut ağırlığında önemli bir fark bulunmamıştır 

(Belkacemi et al. 2012). Bu çalışmada anlamlı sonuçların saptanamamasının çok küçük 

örneklem büyüklüğünden (n=15) kaynaklandığı öne sürülmüştür.  

Hayvanlarda 12 saatlik TRF pencereleri uygulayan çalışmalar, vücut ağırlığı için çelişkili 

bulgular ortaya koymaktadır. İki kısa süreli çalışmada (4 hafta), 12 saatlik TRF penceresi 

uygulamasında hem ışık fazda hem de karanlık fazda beslenen fareler, kontrollere kıyasla 

vücut ağırlığında hiçbir değişiklik göstermemiştir (Farooq et al. 2006; Salim S Farooq 2007). 

Bu bulguların aksine, Salgado-Delgado ve arkadaşları (2010), fareler karanlık faza karşı 

aydınlık fazda beslendiğinde vücut ağırlığında artışlar (%13) bildirmiştir. TRF modeli ile ışık 

fazında beslenen farelerde retroperitoneal ve peritoneal yağ kütlesinde artışlar görülmüştür. 

Sıçanlar ve fareler, enerji alımlarının büyük çoğunluğunu karanlık fazda tüketmekte olup 

noktürnal yapıya sahiptirler. Salgado-Delgado ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışma 

ışık fazda beslenmenin kilo alımına yol açabileceğini gösteren ilk çalışmalardan biri olmuştur 

(Salgado-Delgado et al. 2010; Rothschild et al.  2014).  

Arble ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı diyetin (yağdan 

gelen enerki %60 kcal) etkileri ya ışık fazda ya da karanlık fazda test edilmiştir. Sonuçlar, 12 

saatlik karanlık evrede yüksek yağlı diyet tüketen farelerin, ışık evrede yüksek yağlı diyetle 

beslenen farelere göre %19 daha az ağırlıkta olduklarını ortaya koymuştur (Arble et al. 2009).  

Tsai ve arkadaşları (2013), 12 saatlik karanlık fazda düşük yağlı bir diyetle (yağdan %10 

kcal) yüksek yağlı bir diyetin (yağdan gelen enerji %45 kcal) etkilerini karşılaştırmıştır. TRF 

beraberinde yüksek yağlı diyet grubunda vücut ağırlığında bir azalma (%18) bildirilmiştir, 

ancak TRF düşük yağlı diyet grubunda değişiklik görülmemiştir (Tsai et al. 2013).  

 

Klinik Çalışmalar 

İnsanlarda, TRF modeli üzerine giderek artan sayıda klinik çalışma gerçekleştirilmektedir 

(Peruza et al. 2021).  Normal kilolu yetişkin erkek ve kadınlarda 7-8 saatlik TRF'nin vücut 

ağırlığı üzerindeki etkilerini inceleyen iki çalışmadan birinde (Aksungar et al. 2007) hiçbir 

etki bulunmazken, Temizhan ve ark (2000), tarafından yapılan çalışmada 4 haftalık 

müdahaleden sonra %5 kilo kaybı saptanmıştır (Temizhan et al. 2000).  Dikkat çekici bir 

şekilde, daha uzun besleme aralıkları (10-12 saat) uygulayan çalışmalar, vücut ağırlığında 

%1-3'lük tutarlı azalmalar göstermiştir. Bu sonuçlar şaşırtıcıdır, çünkü genişleyen beslenme 

aralığının bireyin günlük enerji ihtiyacını tüketmesini kolaylaştıracağı varsayılmaktadır. Aynı 

zamanda bu yapılan çalışmaların çoğu Ramazan orucunu baz almaktadır ve bu nedenle TRF 
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penceresi gece meydana gelmektedir. Aslında bu TRF penceresinin 7-8 saati uyumak için 

kullanılacağından, beslenme saatleri daha sınırlı olacaktır. Enerji alımı ve kilo kaybı 

arasındaki ilişki bu çalışmaların birkaçında değerlendirilmiştir (Peruza et al. 2021). Adlouni 

ve ark. 3 günlük bir besin tüketim kaydı tarafından bildirildiği üzere günlük enerji alımında 

%20'lik bir artışa rağmen %3 kilo kaybı göstermiştir (Adlouni et al.  1997). Nematy ve 

arkadaşları. (2012) tarafından yapılan çalışmada da kilo kaybı (%2) gözlemlenmiştir, ancak 

bir besin tüketim sıklığı anketi yoluyla enerji alımında herhangi bir değişiklik tespit 

edilmemiştir. Yine besin tüketim kayıtları ve besin sıklığı anketlerinin doğruluğu ve 

güvenilirliği sınırlı olduğundan, bu enerji alım değerleri dikkatle yorumlanmalıdır.  

Yapılan bir çalışmada 16 haftalık boyunca 10 saatlik TRF uygulamasının, aşırı kilolu 

bireylerin vücut ağırlığında %3,6'lık kayıp ve kalori sayımı olmaksızın enerji alımında 

yaklaşık %20 oranında azalma olduğu gösterilmiştir (Gill & Panda 2015).   Bir başka 

çalışmada, 8 saatlik TRF'nin kilo verme etkinliğini incelenmiştir (Gabel et al. 2018). 

Başlangıçtan 12 hafta sonra, obezitesi olan yetişkinler vücut ağırlığının %2,6'sını kaybetmiştir 

ve enerji alımında başlangıca göre yaklaşık %20 azalma görülmüştür. Yakın tarihte yapılmış 

başka bir 10 saatlik TRF uygulamasında, metabolik sendromlu katılımcılarda 12 hafta sonra 

%3.0 kilo kaybı ve kalori alımında %8 azalma gösterilmiştir (Wilkinson et al.  2020). Bu 

çalışmaların her biri, öngörülen yeme aralıklarına mükemmel uyum bildirmektedir, yani 

katılımcılar 12-16 hafta boyunca zamanın %80-90'ında öngörülen yeme aralıklarında yemek 

yedikleri bildirilmiştir (Cienfuegos et al. 2020). Cienfuegos ve arkadaşları (2020) tarafından, 

iki popüler TRF formunun (4 ve 6 saatlik pencerelerde) vücut ağırlığı ve kardiyometabolik 

risk faktörleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için ilk klinik kontrollü deneme 

gerçekleştirilmiştir. Obezitesi olan yetişkinler, 4 saatlik TRF (sadece 15.00 ile 19.00 arasında 

yemek), 6 saatlik TRF (sadece 13.00 ile 19.00 arasında yemek) veya bir kontrol grubuna 

(yemek zamanlama kısıtlaması olmadan) randomize edilmiştir. Başlangıçtan 8 hafta sonra, 4 

ve 6 saatlik TRF grubunda vücut ağırlığında, insülin direncinde ve oksidatif streste 

kontrollere kıyasla anlamlı farklılıklar görülmüştür. Her iki TRF grubunda da kalori sayımı 

yapılmadan enerji alımı ∼550 kcal/gün azalmıştır. Bu bulgular, 4 ve 6 saatlik TRF'nin 8 hafta 

boyunca vücut ağırlığında hafif azalmalara neden olduğunu ve ağırlık yönetimi ve kaybı için 

müdahaleler olarak umut vaat ettiğini göstermektedir. Bu diyetler ayrıca kardiyometabolik 

sağlığın bazı yönlerinde de olumlu etki gösterebilmektedir (Cienfuegos et al. 2020). 

Peruza ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş oldukları sekiz çalışmayı içeren meta-analiz, TRF 

grubunda kontrol grubuna kıyasla açlık kan şekeri seviyelerinde ve HOMA-IR'de önemli bir 

düşüş göstermiştir. Ancak insülin, grelin ve lipid profil seviyelerinde (triaçilgliserol, toplam 
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kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol) herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir 

(Peruza et al. 2021).  

 

Sonuç  

Mevcut çalışmalardan elde edilen bulgular, TRF'nin vücut ağırlığı üzerindeki etkisinin 

hayvanlar ve insanlar arasında farklılık gösterdiğini, TRF'nin metabolik hastalık risk faktörleri 

üzerindeki etkisinin ise benzer olduğunu göstermektedir. Örneğin, 3-4 saatlik ve 8-9 saatlik 

TRF pencereleri, hayvanlarda vücut ağırlığındaki azalmalarla oldukça tutarlı bir şekilde 

ilişkilidir, ancak nadiren insanlarda ağırlıkta azalma ile ilişkili bulunmuştur.  Öte yandan, 12 

saatlik bir TRF penceresi, kemirgenlerde tutarsız vücut ağırlığı düşüşleri sağlarken, insanlarda 

büyük ve tutarlı kilo kaybı sağlamıştır. Hayvanlarda ve insanlarda yapılan çalışmaların, vücut 

ağırlığı açısından bu kadar farklı olmasının nedeni bilinmemektedir. Bulgular arasında bir 

karşılaştırma yapmak zordur çünkü her iki kategorideki çalışmaların çoğu enerji alımını veya 

enerji harcamasını rapor etmekte başarısız olmuştur. Bu nedenle, TRF'nin bu iki önemli 

parametreyi nasıl etkilediği ve bu değişkenlerdeki değişikliklerin vücut ağırlığındaki 

modülasyonlara nasıl dönüştüğü belirsizliğini korumaktadır. TRF modeli üzerine gelecekteki 

çalışmalar tasarlanırken bu noktalar dikkate alınmalıdır. Özetle, hayvan ve insan 

çalışmalarından elde edilen kanıtlar, TRF'nin obezite ve obezite ile ilişkili metabolik risk 

faktörlerini iyileştirmek için etkili bir diyet müdahalesi olabileceğini düşündürmektedir. 

Bununla birlikte, TRF'nin vücut ağırlığı üzerindeki etkisi ve vücut ağırlığındaki 

değişikliklerin metabolik hastalık riskindeki değişiklikleri nasıl etkilediği belirsizliğini 

korumaktadır. Bu ön bulgular, TRF modelinin çeşitli metabolik hastalık risk faktörleri için 

umut vaat ettiğini göstermektedir (Rothschild et al.  2014). Bu bulgular umut verici olsa da, 

TRF'nin uzun vadede etkisini incelemek ve ayrıca burada gözlemlenen kilo kaybı ve 

kardiyometabolik faydaların daha uzun süreler boyunca sürdürülüp sürdürülemeyeceğini 

incelemek için gelecekteki denemelere ihtiyaç duyulacaktır (Cienfuegos et al.  2020). 
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ÖZET 

Boğazlar ve kanallar iki denizi birbirine bağlayan suyolları olarak yüzyıllardır denizcilik 
faaliyetlerinde önemli kavşak noktaları olmuştur. Karadeniz kendine has özellikler barındıran 
birçok ülkenin kıyıdaş olduğu bir denizdir. İstanbul Boğazı ise bu özel denizin tek doğal 
kapısı özelliğine sahiptir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde yer 
alan bu doğal suyolu geçidi, etrafı karalarla çevrili Karadeniz’in diğer denizler ile olan tek 
doğal bağlantısıdır. Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin çoğu denizcilikte ve deniz ticaretinde yer 
edinmiş gelişmeleri önde ilerleten devletlerdir.  

Uluslararası ve ulusal boğazlar olarak öncelikle kategorize edilen boğazlardan geçişler 
kategorilerine uygun olarak göre düzenleme alanı bulmaktadır. Türk Boğazları’ndan geçişler 
uluslararası hukuk kurallarına göre belirlenmektedir. Uluslararası hukuk kuralları ise iki 
taraflı veyahut çok taraflı sözleşmeler yordamı ile belirlenmektedir. İstanbul Boğazına ilişkin 
geçişler ise günümüzde Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 
yürütülmektedir. Karadeniz’e kıyısı olan devletler açısından İstanbul Boğazı’nın önemi 
tartışmasızdır. Boğazın geçiş rejimine ilişkin kurallar ise uluslararası sözleşmeler ile 
düzenlenmektedir. Bu noktada en önemli belgeyi Montrö Boğazlar Sözleşmesi olarak 
belirlenmelidir. Sözleşme Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile olmayanlar arasında ayrıma 
gidilmiştir. 

Böylelikle bölgedeki geçiş rejimi devletlerin bölgeye olan yakınlıklarına göre düzenleme 
alanı bulmaktadır. Boğazlardan geçiş savaş gemileri ile ticaret gemileri arasında ayrıma da 
gitmekle birlikte yine bu ayrım içerisinde de kıyıdaş devletler için özel hükümler 
içermektedir. Bu çalışmamızda biz geçiş rejiminde bu farklılıkları tartışarak İstanbul 
Boğazı’nın Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile tüm dünya devletleri açısından önemini 
ortaya koymayı amaçlamaktayız.  

 

Anahtar kelimeler: Boğazlar rejimi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İstanbul Boğazı 
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ABSTRACT 

Straits and canals have been important junction points in maritime activities for centuries as 
waterways connect the two seas. The Black Sea is a sea where many countries with unique 
characteristics are coastal. The Bosphorus, on the other hand, is the only natural gate of this 
special sea. Located within the borders of the Republic of Türkiye today, this natural 
waterway passage is the only natural connection of the Black Sea, which is surrounded by 
land, with other seas. Most of the littoral states of the Black Sea are the states that advance the 
developments in shipping and maritime navigations. 

Passages through the straits are determined according to the rules of international law. 
International law rules are determined by the procedure of bilateral or multilateral contracts. 
The passages related to the Bosphorus are currently carried out following the provisions of the 
Montreux Convention. The importance of the Bosphorus is indisputable for the states 
bordering the Black Sea. The rules regarding the transit passage of the Strait are regulated by 
international conventions. At this point, the most important document should be determined 
as the Montreux Convention. The Convention distinguishes between states that have a coast 
on the Black Sea and those that do not. 

Thus, the transition regime in the region finds an area of regulation according to the proximity 
of the states to the region. Although the passage through the Straits also distinguishes between 
warships and merchant ships, this distinction also includes special provisions for riparian 
states. In this study, we aim to reveal the importance of the Bosphorus for the coastal states of 
the Black Sea and all the states of the world by discussing these differences in the transition 
regime. 

 

Keywords: Straits passage regime, Montreux Convention, Bosphorus transit passage regime 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde var olan deniz alanlarının her birinin isimleri farklı da olsa tüm dünyayı 
kaplayan tek bir deniz mevcuttur. (Karan, 2017, s. 424). Farklı isimlere sahip tek deniz 
arasında geçişi sağlayan doğal su yollarını boğaz olarak tanımlamak mümkündür. Boğazlar 
iki denizi birbirine bağlayan suyolları olarak yüzyıllardır denizcilik faaliyetlerinde önemli 
kavşak noktaları olmuştur. Kıyı devletleri veya kıyıdaş devletlerin karasuları üzerindeki yetki 
kısıtlarına oranla boğaz suları üzerinde uluslararası deniz ulaştırmasının serbest ve kesintisiz 
olması ilkesi ile daha fazla sınırlandırılmıştır. (Kurumahmut, 1999: 82-83) 

Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin çoğu denizcilikte ve deniz ticaretinde yer edinmiş gelişmeleri 
önde ilerleten devletlerdir. Dünyada ticaretinin %90’ınnın deniz yolu ile gerçekleştirildiği göz 
önüne alınırsa bağlantı noktası olarak Türk Boğazları’nın önemi daha da netlik 
kazanmaktadır. (Zorlu Uğur, 2016: 39) İstanbul Boğazı uluslararası deniz ticaretinde sıklıkla 
kullanılan, dar ve kapalı bir deniz yolu olmasına ek dünyanın en önemli ticaret arterlerinden 
birini oluşturmaktadır. Boğaz; Karadeniz'i Marmara Denizi'ne oradan egeye ve ardından 
Akdeniz'e bağlaması itibariyle Karadeniz'in kıyıdaş devletleri için Akdeniz ulusları ve 
ötesindeki dünya arasında hayati bir bağlantı oluşturur.  
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İSTANBUL BOĞAZI’NIN HUKUKİ STATÜSÜ 

Boğazların statüsü en temelde ulusal ve uluslararası boğazlar olarak nitelendirilerek 
başlamaktadır. Söz konusu ayrım tespiti boğazların coğrafi konumlarında etkili ve yetkili 
devletlerin tespiti ile yapılmaktadır. Ulusal Boğaz kavramı bir ülkenin kıyıdaş olduğu ve 
genişliği söz konusu ülkenin karasuları genişliğinin iki katından az olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla tespit edilebilir ki tümüyle kıyıdaş devletin karasuları kapsamında kalan ve açık 
denizi bir iç deniz veyahut da kapalı denize bağlayan doğal ve dar su yolları ulusal boğazlar 
olarak nitelendirilmektedir. (Doğru, 2013: 126) Ulusal boğazlar her ne kadar coğrafi olarak 
belirlenmekte olsa da söz konusu şartların hepsini sağlıyor olmasına karşın uluslararası 
sözleşmeler ile geçiş rejiminin düzenleniyor olması bir boğazı uluslararası boğaz 
kategorisinde değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Türk Boğazları da bu kategoride 
değerlendirilen birer uluslararası boğaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle tek bir 
devletin kıyıdaşı bulunduğu ve genişliği o devletin karasuları genişliğinin iki katından az olan, 
diğer bir ifade ile tümüyle kıyıdaş devletin karasularına dâhil bulunan ve açık denizi bir iç 
denize veya kapalı denize bağlayan doğal ve dar su yolları ulusal boğazları oluşturmaktadır. 

Boğazlardan geçiş Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bağlamında iki türlü 
düzenleme alanı bulmaktadır. Bunlardan ilki 37. madde ve devamında düzenlenen transit 
geçiş rejimi ikincisi ise 45. madde ve devamında düzenlenen zararsız geçiş rejimidir. 
(UNCLOS, 1982)Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. bölümünde düzenlenen 
37. maddesinde “Açık denizin veya münhasır ekonomik bölgenin bir bölümü ile açık denizin 
veya münhasır ekonomik bölgenin diğer bir bölümü arasında milletlerarası seyrüsefer için 
kullanılan boğazlara uygulanır.” ifadesi bağlamında İstanbul boğazı da transit geçişin 
uygulanacağı boğazlar kapsamında yer almaktadır. (Günel, 2015: 230) 

Genel düzenleneme bağlamında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 39. 
maddesinde transit geçiş usulünü düzenlemiştir: Şöyle ki;  

Transit geçiş yapan gemiler boğazda gecikmeksizin ilerleyeceklerdir. 
Boğaz devletlerinin egemenliğine ve ülkesel bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı 
veya Birleşmiş Milletler şartına geçirilmiş olan milletlerarası hukuk ilkelerini ihlal edecek 
herhangi bir tarzda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmaktan veya kuvvet kullanmaktan 
kaçınacaklardır.  

Force majeure veya tehlike gerekli kılmadıkça devamlı ve süratli olan normal transit geçiş 
usulünün gerektirdiği faaliyetlerden gayrı herhangi bir fiilden de kaçınacaklardır. (UNCLOS, 
1982) 

Ayrıca transit geçiş yapan gemiler; 

Denizde çatmaların önlenmesine ilişkin milletlerarası düzenlemeler de dahil deniz güvenliği 
ile ilgili olup genellikle kabul edilmiş olan milletlerarası düzenleme usul ve uygulamalara 
riayet edeceklerdir. Gemilerin sebep oldukları kirlenmelerin önlenmesi, azaltılması ve kontrol 
edilmesi ile ilgili kabul edilmiş milletlerarası düzenleme usul ve uygulamalara riayet 
edeceklerdir (Günel, 2015: 231) 

 

İSTANBUL BOĞAZI İÇİN GEÇİŞ REJİMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Türk Boğazları’ndan geçişler uluslararası hukuk kurallarına göre belirlenmektedir. 
Uluslararası hukuk kuralları ise iki taraflı veyahut çok taraflı sözleşmeler yordamı ile 
belirlenmektedir. İstanbul Boğazına ilişkin geçişler günümüzde Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 
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tarihinde İsviçre’nin güneybatısında yer alan Montrö şehrinde imzalanmış çok taraflı bir 
sözleşmedir. (Zengin: 43) Genel bağlamda Türk Boğazları olarak tanımlanan Çanakkale ve 
İstanbul boğazından müteşekkil boğazlar silsilesinden gece ve gündüz olmak üzere geçiş ve 
seyrüsefer serbestisi ilkesi ile geçişler sürdürülmektedir. Türk Boğazları coğrafi konum, fiziki 
yapısı ile sui generis özelliklere sahip deniz ticaretinde kullanılan dünyadaki en uzun doğal ve 
dar su yollarından bir tanesi olarak tespit edilmektedir. (Kurumahmut, 2006: 13- 14) Türk 
Boğazları kavramının mahiyetinde var olan İstanbul Boğazı hem Asya ve Avrupa Kıtası’nı 
ayıran su geçidi hem de Karadeniz’e açılan doğal bir su geçidi olması itibariyle önem 
taşımaktadır.  İstanbul Boğazı bu nitelikleri sebebiyle Ulusal bir boğaz olmasına karşın 
geçişte uluslararası bir nitelik ihtiva etmektedir. Kıyıdaş devletlerin yanı sıra birçok ülkenin 
ticaret rotası olarak kullandığı bu yoğun geçit, tüm dünya devletlerinin bölgeye rağbetini 
arttırmaktadır. Bu noktada geçişleri düzenleyen en önemli belgeyi Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi oluşturmaktadır. Bununla birlikte Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde, Türk 
Boğazları’nda çevre ve ulaşım güvenliği ile alakalı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
(Güneş, 2007:  217) Türkiye boğazlarda can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak üzere, 1994 
yılında yürürlüğe giren “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında 
Tüzük” çerçevesinde önlemler almaya başlamış, bunu müteakip konuya ilişkin düzenleme 
alanı bulan 1998 yılında yapılan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” ne yerini 
bırakmıştır.  

Montrö Boğazlar Sözleşmesi savaş gemileri ile ticaret gemileri arasında ayrıma gitmektedir. 
Sözleşmede bu ayrımın yanı sıra Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile olmayanlar arasında 
ayrıma gidilmiştir. Boğazlardan geçişte temelde transit geçiş rejimi işletilmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmamakla 
birlikte söz konusu sözleşmenin sürekli itirazcı olmadığı bazı hükümlerini uluslararası örf 
adet kuralı kapsamında benimsemektedir. Transit geçiş rejimi de bu maddelerden birini 
oluşturmaktadır ve bununla birlikte Türk Boğazları açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
itibariyle genel olarak kabul görmektedir. (Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 1938)  

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi konuyu genel anlamı ile ele alarak çerçeve 
hükümleri halihazırda düzenlemiştir. Bununla birlikte Türk Boğazları’ndan geçiş ile alakalı 
günümüze kadar birçok sözleşme yapılmış olup en son konuya ilişkin yapılmış çok taraflı 
sözleşme Montrö boğazlar sözleşmesidir. Çalışmamızın başında bahsetmiş olduğumuz üzere 
sözleşme ticaret gemileri ile savaş gemileri arasında ayrıma gitmektedir. Sözleşme aynı 
zamanda Barış ve savaş zamanı geçiş rejiminde değişikliklerin yapılmasını saklı tutarak 
Karadeniz’e kıyısı olan devletleri korumak maksatlı olduğunun tespiti görüşlere açık olmak 
üzere farklı özel ayrımlara da yer vermektedir. Sözleşmenin birinci kısmında ticaret 
gemilerinin geçiş rejimindeki yeri ile başlanarak 2. maddede barış zamanında her devletin 
bayrak ve yükleri ne olursa olsun ticaret gemilerinin gündüz ve gece boğazlardan geçiş ve 
seyrüsefer özgürlüğü olduğu akit altına alınmıştır. (Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 1938) Bu 
noktada tüm devletler açısından uygulanacak olan sözleşme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti 
devleti tarafından alınması uygun görülen ve Limanlar Yönetmeliğinde düzenleme alanı bulan 
harçlar mevcuttur. (Limanlar Yönetmeliği, 2012) Transit geçiş esnasında bu harçların kolay 
tespitinin sağlanabilmesi açısından yalnızca bir bildirim yapılması gerekliliği şartı 
getirilmektedir. Bildirimde özetle gemilerin adlarını, uyrukluklarını, tonajlarını, gidecekleri 
yeri ve nereden geldiklerini bildirmeleri gerekmektedir. Uluslararası sağlık kuralları 
çerçevesinde Türk yasalarıyla konulmuş olan sağlık denetimi tüm ticaret gemileri için 
uygulanacaktır. 

Sözleşmenin devam eden maddelerinde savaş zamanında, Türkiye savaşan devletlerden 
değilse, ticaret gemileri, bayrak ve yük ne olursa olsun, Boğazlardan geçiş ve seyrüsefer 
özgürlüğünden yararlanacaklardır. Savaş zamanında, Türkiye savaşan devlet konumunda ise, 
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Türkiye ile savaşta olan bir ülkeye bağlı olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir biçimde 
yardım etmemek koşuluyla, Boğazlarda geçiş ve seyrüsefer özgürlüğünden 
yararlanacaklardır.  

Türkiye’nin savaşta olması halinde yine gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş, her 
seferinde, Türk makamlarınca gösterilecek yoldan yapılacaktır. Türkiye'nin kendisini pek 
yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayması durumunda, geçiş serbestisi yine de 
sürdürülecektir; ancak, gemilerin Boğazlara gündüz girmeleri ve geçişin, her seferinde, Türk 
makamlarınca gösterilen yoldan yapılması gerekecektir. Kılavuzluk, bu durumda, zorunlu 
kılınabilecek, ancak ücrete bağlı olmayacaktır. (Kurumahmut, 1999: 46) 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde Tespit edilebileceği üzere ticaret gemilerinde 
Karadeniz’e geçişler bağlamında savaş zamanı dahi olsa hiçbir ülkenin denetim yetkisi 
bulunmamakta olup transit geçiş rejimi devamlılığını sağlamaktadır.  

Sözleşmenin ikinci bölümüne gelindiğinde ise savaş gemilerine özel hükümlere geçiş 
yapılmaktadır. Bu kısmın ilk kısma göre daha ayrıntılı düzenlenmiş olması konunun önemini 
ilk bakışta hacimsel olarak da ortaya koymaktadır. Bu denli kazuistik düzenlemelerin var 
olmasının temelinde yoruma açık alan kalmasının zararlı olacağı düşüncelerinin var 
olabileceği görüşümüzü paylaşmak isteriz.  

Savaş gemilerinin Boğazlardan geçebilmesi için, Türk Hükümetine diplomasi yoluyla bir ön 
bildirimde bulunulması gerekecektir. Bu ön-bildirimin olağan süresi sözleşmede tüm devletler 
için sekiz gün olmasına rağmen Karadeniz kıyıdaşı olmayan devletler için söz konusu sürenin 
on beş güne çıkartılması durumu saklı tutulmuştur.  Bu ön bildirimde gemilerin gidecekleri 
yer, gemilerin adı, tipi, sayısı ile gidiş için ve gerekirse, dönüş için geçiş tarihleri 
belirtilecektir. Her tarih değişikliğinin üç günlük bir ön bildirimin konusu olması gerekecektir. 
Burada Karadeniz’in kıyıdaş devletler açısından iç deniz olması itibariyle bölgede başka bir 
devletin savaş gemisinin varlığının bilgi dahilinde olması gerekliliğini teminen alınmış 
kurallar söz konusudur. Boğazlarda transit geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz 
kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15.000 tonu aşmayacak olup en fazla savaş gemisi 
kategorisinde değerlendirilen 9 gemi boğazlarda transit geçişte bulunabilecektir. (Günel, 
2015: 328-329) 

Karadeniz’e kıyıdaş olmayan devletlerin barış zamanında Karadeniz’de bulundurabilecekleri, 
toplam tonaj 30.000 tonu aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.  Karadeniz’e kıyıdaş olan 
devletler için ise söz konusu tonajı aşacak olan Temel kural söz konusu tonaj sınırı olmakla 
birlikte daha yüksek tonajlı hattı harp gemisi geçişini sağlamak istemeleri halinde tek 
başlarına ve en çok iki torpido eşliğinde boğazlardan geçiş sağlayabileceklerdir. Bu noktada 
Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin birbirleri ile olan deniz desteğinin yoğunluğu ve yine ayrıksı 
bir durumun tespiti söz konusu olmaktadır.   Karadeniz kıyıdaşı olmayan bir ya da birkaç 
Devlet, bu denize, insancıl bir amaçla deniz kuvvetleri göndermek isterlerse, bu gemilerin 
toplamının hiçbir varsayımda 8.000 tonu aşmaması gerekecektir. (Günel, 2015: 330) Bu 
gereklilik Karadeniz’e kıyısı olan devletler için aranmamaktadır. Hatta İnsancıl amaçlara 
mahsus olmak üzere savaş gemilerinin izin istemine ilişkin ayrıksı durumlarda (örneğin tonaj 
sınırının aşıldığı veya önce belirtilen tonajı aşması durumları gibi durumlarda)  Türk 
Hükümeti, bu izin isteminden, Karadeniz’e kıyıdaş Devletleri hemen haberdar edecek olup; 
bu Devletler, haberli kılındıklarından yirmi-dört saat sonra bir karşı görüş öne sürmezlerse, 
izin isteyen devletlere Türk hükümeti dönüş sağlayacaktır. (Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 
1938) 

En önemlisi Kıyıdaş olmayan devletlerden herhangi birisinin savaş gemisi amacı ne olursa 
olsun bu denizde 21 günden çok kalamayacaktır. (Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 
1938)Denizaltılar bakımından ise kıyıdaş devletler açısından istisnaya gidilmiş olup, 
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Karadeniz’e kıyısı olan devletler bakımından bu deniz dışında yaptırdıkları ya da satın 
aldıkları denizaltılarını, tezgâha koyduktan ya da satın alıştan Türkiye'ye vaktinde haber 
verilmişse, veyahut Karadeniz haricinde bir tezgahta onarılmak üzere deniz üslerine katılmak 
üzere İstanbul Boğazından gündüz ve su üzerinden geçmek koşulu ile ve  aynı zamanda tek 
başlarına geçme koşulu ile geçiş sağlayabileceklerdir. Savaş zamanında Türkiye’nin savaşan 
olduğu durumlarda ise savaş gemilerinin geçişi konusunda Türk Hükümeti tümüyle dilediği 
gibi davranabilecektir. 

 

SONUÇ 

Böylelikle bölgedeki geçiş rejimi devletlerin bölgeye olan yakınlıklarına göre düzenleme 
alanı bulmaktadır. Karadeniz Bölgesi, geniş bir alana sahip Avrupa’da en kozmopolit ve en 
değerli coğrafyalardan birisidir. Karadeniz Bölgesi, Dünya genelinde ticaret rotalarının en 
önemlilerinden bir tanesini oluşturması itibariyle ve kıyıdaş devletlerinin kültürel, sosyal, 
dini, politik, ekonomik, askeri ve jeopolitik konum ve dengeleri açısından zenginlikler içeren 
ülkeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu ülkelerin sayısı Karadeniz’e doğrudan kıyıdaş olan 
devletlerden (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna) bölgenin en 
geniş iş birliği çerçevesine Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü’ne üye olan ülkelere kadar 
içeriğinde barındırmaktadır. Bu çalışmamızda biz geçiş rejiminde söz konusu farklılıkları 
tartışarak İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile tüm dünya devletleri 
açısından önemini ortaya koymaya çalıştık. 
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ABSTRACT 

 

Tsunami hazard and risk assessment have become the priority research areas in the last three 

decades. Research methodologies for tsunami modelling and holistic risk assessment 

approaches are constantly improving. In this regard, the international research network within 

the European COST Action AGITHAR, https://www.agithar.uni-hamburg.de working on 

improving, standardizing, and promoting tsunami research. Although tsunamis are scarce in 

the Black Sea, coastal communities should not underestimate such events. A contribution to 

the activities of this COST Action is an implemented project by the National Institute of 

Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG – BAS), 

financed by the Bulgarian National Science Fund for the Black Sea region. The tsunami 

studies have two main objectives: 1) to assess the current state-of-the-art tsunami research at 

the national level; and 2) to reduce adverse impacts on potentially vulnerable coastal 

settlements, infrastructure facilities and natural ecosystems. This work provides an overview 

of the achieved preliminary results from the inventory of tsunami sources and gaps in 

modelling studies of tsunami-generated waves carried out during recent years. The results of 

geodetic and seismic studies carried out so far during the NIGGG-BAS project 

implementation are briefly outlined. Future activities related to overcoming existing 

knowledge gaps and improving tsunami monitoring in the Western Black Sea are also 

discussed. 
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INTRODUCTION 

Recently, one of the priority areas of research has been the assessment of tsunami hazards and 

risks along the coast of Europe. The consequences of the catastrophic events of the Sumatra-

Andaman tsunami on 26 December and the Japanese tsunami of 11 March 2011, expressed in 

a considerable number of human casualties, destruction of property and coastal infrastructure 

and environmental damage, determine the need for measures to reduce the risk of such events. 

UNESCO's International Oceanographic Commission was mandated to coordinate the 

implementation of a tsunami early warning system and a mitigation system for the coasts of 

some European countries. Europe and several neighbouring countries, the so-called North-

eastern Atlantic, the Mediterranean and the connected seas (NEAM) region, are highly 

exposed to tsunami risk. The risk is determined by the ever-growing population in coastal 

settlements and the increasing number of infrastructural facilities in coastal areas. In 2015 the 

Probabilistic TSUnami Hazard MAPS for the NEAM Region (TSUMAPS-NEAM; 

http://www.tsumaps-neam.eu/) project was approved and funded. It aims to develop the first 

homogeneous long-term probabilistic earthquake tsunami hazard assessment (PTHA) for the 

coast of the NEAM region to be used to trigger a common tsunami risk management strategy. 

Technological advances in methods and means of real-time or near-real-time detection of 

tsunamis and the development of new registration and early warning systems ensure the 

timely receipt of information ashore necessary for preventive actions. However, 

interdisciplinary studies focused on mapping and dating past events and determining the 

causes, frequency and probability of occurrence (risk) of tsunami waves are not yet fully 

understood or are in their infancy. Tsunami research involves the study of documentary 

evidence, historical data collection, field experiments, laboratory research, theoretical 

numerical and analytical modeling, and scientific analysis of recent tsunami events for which 

there are actual records. The danger of tsunami waves and the associated risk pose several 

challenges to the scientific community.  

Recent studies have addressed the research gaps and possible overcoming of existing 

difficulties in providing quality real-time observational data through various sensors, methods 

and tools for large-scale processing data for modelling, simulation and verification of tsunami 

events. Research methodologies for tsunami modelling and holistic risk assessment 

approaches are constantly improving. In this regard, since March 2019, the international 

research network within the European COST Action AGITHAR (https://www.agithar.uni-

hamburg.de) has been working on improving, standardizing, and promoting tsunami research. 

The AGITHAR scientific network suggested a priority matrix regarding the tractability and 

sensitivity of the gaps identified in the Probabilistic Tsunami Hazard Assessment (PTHA) and 

Risk Assessment (PTRA) studies (Behrens et al., 2021). A contribution to this COST Action 

is an implemented project by the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography at 

the Bulgarian Academy of Sciences, financed (NIGGG-BAS) by the Bulgarian National 

Science Fund for the Black Sea region (Pashova et al., 2021a; b). The NIGGG-BAS project 

implementation has two main objectives: 1) to assess the current state-of-the-art tsunami 

research at the national level; and 2) to contribute to the reduction of adverse impacts on 

potentially vulnerable coastal settlements, coastal and marine infrastructure and natural 

ecosystems along the Bulgarian coast. This article briefly reviews the research activities 

carried out since the launch of the research project in October 2020. 
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STUDIES OF TSUNAMI EVENTS IN THE BLACK SEA 

Although tsunamis are scarce in the Black Sea, coastal communities should not underestimate 

such events. One of the reasons for underestimating the consequences of such rare but 

catastrophic events is the lack of rigorously scientific and standardized methods for analyzing 

tsunami hazards and risks and the associated uncertainties. Some tsunami events are noted in 

historical chronicles for the region. However, publicly available information is generally 

lacking, and the population living in coastal areas is often unaware of the potential tsunami 

risk. Over the past four decades, much tsunami research in the Black Sea region has been 

carried out (Ranguelov and Gospodinov, 1995; Yalçiner et al., 2004; Ranguelov, 2011; 2013; 

Papadopoulos et al., 2014; Necmioglu & Özel, 2015; Moldovan et al., 2017; Oynakov et al., 

2021). Reviews presented in the scientific literature are based on historical data. Some of the 

research papers consider historical events described in historical chronicles centuries ago, 

analysis of recorded by continuous sea level observations seismic events generation tsunami 

waves in the past century, and numerical modelling of tsunamis caused by various sources 

(earthquakes, underwater landslides, meteorological phenomena and meteorites), and the 

assessment of coastal vulnerability when such events occur. Multidisciplinary studies are 

focused on mapping and dating past events on the Black Sea coast, determining the causes, 

frequency of recurrence, numerical modelling and current prospects for tsunami occurrence 

(risk).  

Tsunami research along the Bulgarian coast has been conducted since the 1980s and within 

the framework of international, bilateral and national research projects related to tsunami 

research. Such projects are GITEC-TWO (1996-1998), TRANSFER (2006-2009), SCHEMA 

FP6 EC (2007-2010), MARINEGEOHAZARDS (2010-2013), CABARET (2016-2019) 

(Pashova et al., 2021b). In recent years, research on tsunami waves has deepened and 

expanded, including numerical modelling and simulation of tsunami waves generated by 

seismic sources with various faults’ parameters (Rangelov, 2011; Dimova and Raykova, 

2018; Raykova and Dimova, 2022) caused by meteorological phenomena, so-called 

meteotsunamis (Ranguelov et al., 2007; Vilibić et al., 2021), during the fall of an asteroid in 

the Black Sea (Isvoranu & Badescu, 2012) and an underwater landslide (Tishchenko et al., 

2021). 

Dangerous tsunami waves can hardly be predicted due to their relatively rare occurrence. 

Despite the numerous tsunami studies, their impacts along the Bulgarian coast are not yet 

fully clarified (Pashova et l., 2021a, b). In most cases, the lack and maintenance of modern 

scientific research infrastructure consisting of networks of sensors for monitoring geophysical 

and hydro-meteorological parameters in the coastal zone significantly complicate the 

scientific assessment of the hazards and risk of tsunamis with different sources of generation. 

Moreover, tsunami hazard is poorly understood and not considered in the National 

methodology for flood hazards and risk in the coastal zone. As Babeyko et al. (2022) 

mentioned, the relative scarcity of observations makes it harder to understand the physics of 

the phenomenon and its recurrence as a function of the intensity of natural occurrences. As a 

result, tsunami research strongly relies on numerical simulations. Tsunami modelling using 

different scenarios and data inputs: mainly earthquake sources, faults geometry, and Digital 

Elevation Model (DEM) of land&sea bottom, are presented in (Dimova and Raykova, 2018; 

Raykova and Dimova, 2022). Numerical tsunami modelling performed for the Black Sea 

region still needs to be improved, as these events are pretty rare, few such cases have been 

documented, and validation data are scarce or missing. Therefore, the impact on the 

potentially threatened coastal areas along the Black Sea needs to assess by studying different 
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tsunami scenarios to quantify the uncertainty using high-resolution temporal and spatial data 

and verify such events with actual observations. 

 

TSUNAMI RESEARCH GAPS FOR THE WESTERN BLACK SEA REGION 

The complex nature of the impact of tsunami phenomena requires consolidating the efforts of 

a wide range of specialists from various scientific fields and conducting inter and 

multidisciplinary research to analyze and assess the potential risk of their occurrence. 

Tsunami waves are studied using multiple deterministic and probabilistic approaches (Joseph, 

2011; Ranguelov, 2011; Behrens et al., 2021). Registration of tsunami waves is most often 

carried out by tide gauges (TG) established on the coast, GNSS buoys deployed nearshore and 

seismometers anchored at the sea bottom. 

Along with constantly improving the research infrastructure for monitoring hazard events 

along the Bulgarian coastal zone, there is a need for further efforts for coordination of all 

stakeholders involved in reducing the tsunami hazard and risks. Monitoring of tsunami events 

has made significant progress in recent years. It is due to the use of new monitoring 

techniques and the integration of various sensors into early warning systems in real-time. 

Building early warning systems, including multiple sensors, uses instrumental monitoring 

methods. Some years ago, a national-level TG network modernization was started (Pashova et 

al., 2021a).  

More than a decade ago, the establishment of a regional earthquake and tsunami monitoring 

centre began in Turkey (Necmioğlu et al., 2021). The centre brings together the Kandili 

Observatory and the Earthquake Research Institute (KOERI) and, under the guidance of 

UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission, maintains an early warning 

system and provides services for the Eastern Mediterranean, Aegean, Marmara and Black 

Seas. 

In the case of Bulgaria, the preliminary analysis of available datasets of numerical models of 

the land elevation and sea bottom for specific locations potentially at risk of tsunami 

inundation shows that they do not have the necessary spatial resolution for detailed numerical 

tsunami modelling and simulation (Pashova et al., 2021b). So far, only freely available data 

for coastal DEMs and bathymetry of the Black Sea region, the accuracy of which is not 

sufficient, have been used for the numerical modelling of tsunamis and determination of 

coastal inundation (Dimova and Raykova, 2018; Raykova and Dimova, 2022).  

Due to the small number of actually recorded tsunamis in the Black Sea region, increasing the 

accuracy and speeding up calculations in numerical simulations of tsunamis can be achieved 

by including more detailed physics and improved resolution of the input data. Therefore, it is 

necessary to provide up-to-date high-resolution data for more credible tsunami numerical 

modelling for the western Black Sea region. Also, studies of the parameters (total length, 

active length, minimum and maximum depth, strike, dep, rake and maximum magnitude) of 

active faults with tsunamigenic potential are the initial stage (Moldovan et al., 2017; Kalafat, 

2018). Some of the reasons are the lack of research networks with sufficient density for real-

time recording of seismic events to more accurately determine earthquake mechanisms. For 

this purpose, complex geological, geophysical and seismic studies are necessary to determine 

the parameters of the tsunami-generating active faults in the western Black Sea coast, which 

require specialized equipment, large financial resources and qualified specialists. Studies of 

the geotectonic setting in the Black Sea region and analysis of geophysical data are presented 

by Tishchenko et al. (2022), some of which, due to their commercial nature, are unavailable 

for scientific research. Other problems are the lack of a well-established monitoring network 

of TGs for real-time observations of sea levels and hydro-meteorological parameters in the 

coastal states of the Black Sea region. In addition, specific difficulties exist at different levels 
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of scientific cooperation and data exchange between individual institutions on a national and 

international level that monitor natural hazard processes and phenomena in the studied region. 

 

RESULTS OF THE BLACK SEA TSUNAMI RESEARCH PROJECT 

IMPLEMENTATION 

Within the work program of the research project, an analysis of seismic events and a new 

catalogue compilation using available seismic data catalogues worldwide was done (Oynakov 

et al., 2021). The international earthquake catalogues NEIC, ISC, EMSC, IDC and the 

Bulgarian national catalogue (1981 - 2019) have been used for analysis purposes. A catalogue 

of earthquakes from 1905 to 2021 with magnitudes M ≥ 3 is compiled by applying four 

algorithms for the clusterization of 19124 seismic events. The data are processed using the 

software package ZMAP (Wiemer, 2001). As a result, a new catalogue of 6468 earthquakes 

was compiled. Based on the data analysis, specific tsunamigenic source zones were identified 

for the Black Sea region. The prevailing earthquake epicentres were localized in the 

seismically active regions of Kaliakra-Shabla, the Crimean peninsula, and the Black Sea’s 

east and south coasts. They are forming six main clusters confirmed by previous studies in the 

region. In addition, several active and potentially active faults, which can generate 

tsunamigenic seismic events, are recognized in these areas, which confirmed the previous 

studies (Yalçiner et al., 2004; Necmioglu & Özel, 2015). 

In addition, an approach to assessing the seismic activity of the Black Sea and the surrounding 

region covering historical and recent seismicity was presented by Dimitrova et al. (2021). The 

magnitude of completeness Mc, b-value and probability maps with their error evaluations for 

the recent seismicity (1977-2021) and historical events was evaluated. The newly compiled 

data show a significant increase in small to moderate (3.0≤M<5.0) earthquakes after 1980. 

The new seismic stations installed in the countries bordering the Black Sea make it possible to 

significantly improve the quality of determining the parameters of earthquakes in the studied 

region and their localization. Based on the grouped seismic events to the strongest (M≥6), the 

following seismic zones are delineated: Shabla-Kaliakra, the Crimean peninsula, three 

clusters located on the eastern coast of the Black Sea, and near Bartin - the northwestern coast 

ofTurkey. The seismic zones fall into tectonic units with specific seismic patterns identified 

clusters. 

Within the framework of the implemented project, the collection, verification and digitization 

of analogue marigrams for the four geodetic TGs along the Bulgarian Black Sea coast in the 

event of a registered earthquake after 1928 began. Digitalization of mareograms from the 

Bulgarian tide gauges installed in Varna, Irakly, Burgas and Ahtopol for the identified seismic 

events during the last century and at the beginning of this 21 century. Two TGs in Varna and 

Burgas started to work in 1928; the other two in Irakly and Ahtopol – since 1970. Sea level 

data from these TGs are available with several interruptions of varying duration, from minutes 

to several years: Varna - from 1928 to the present day; Irakli (1970-2006); Burgas (1928-

2018) and Ahtopol (1970-2001).  

A preliminary analysis of the meteotsunami on 25-27 June 2014 was conducted using TG and 

meteorological data. The detailed analysis and comparison of data from sea level observations 

and meteorological parameters from four stations along the Bulgarian coast, Shabla, Varna, 

Burgas and Ahtopol, was complicated due to the quality of the all data collected (Pashova et 

al., 2021a). Meteorological parameters, atmosphere pressure and temperature recorded on 

paper were digitized. However, the analogue records' graphical resolution after digitalization 

is insufficient for comparison with the data from the tide gauge observations for this particular 

case study of meteotsunami (Vilibić et al., 2021). 

Existing gaps in sea level records prevent a joint comparative analysis with observations from 

seismic and hydro-meteorological measurements in cases of recorded seismic or other source 
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tsunamis in the Black Sea mentioned in the scientific literature. Recently, new TG (radar 

sensors) were installed in Balchik, Varna, Shkorpilovtsi, Pomorie and Burgas. The sea level is 

registered every 1-minute. Recently, some newly installed TG work with interruptions due to 

various technical and other reasons (http://bgodc.io-bas.bg/sea-level/). Also, several GPS 

buoys for monitoring in real-time extreme meteorological, seismic and tsunami events in the 

Bulgarian coastal zone have been installed. Their maintenance is realized by the National 

Institute of Meteorology and Hydrology (http://mm.meteo-varna.net) and the Institute of 

Oceanology at the Bulgarian Academy of Sciences (bgodc.io-bas.bg/sofar-buoys/).  

 

DISCUSSION 

Despite some progress in studying tsunamis in the Black Sea, there are still some difficulties 

in collecting high-quality data for modelling and simulating these phenomena. One of the 

reasons is the incomplete, hard-to-reach and scattered information about past tsunamis along 

the Bulgarian coast. 

The modernization of the research infrastructure by installing collocated stations, which 

include digital seismic, GNSS, meteorological and other sensors along the Bulgarian coast, is 

a necessary condition for the implementation of constant monitoring of the state of ongoing 

processes in the coastal zone. Furthermore, avoiding duplication in the installation of 

equipment on land and at sea by different institutions in the country is also a measure for 

efficient use of financial resources for monitoring purposes. 

Tsunami modelling for the Black Sea can be improved if the parameters of potentially 

tsunami-generating faults are investigated in detail and mapped. Therefore, complex detailed 

geological and geophysical studies are required in the seismogenic zones defined in the 

western Black Sea. Such studies have been carried out over the years to explore oil and gas 

deposits (Lobkovsky et al., 2017; Nasıf and Dondurur, 2021; Tishchenko et al., 2021), but 

some of the geophysical data are inaccessible due to their commercial status. 

For tsunami hazard assessment and risk analysis along the Bulgarian coast, a significant 

improvement in the spatial and temporal resolution of all input data used in tsunami 

modelling and simulation is required. For this purpose, for example, detailed UAV imaging of 

potentially tsunami-prone coastal areas can be carried out to create highly accurate and 

unified 3D models of the land and seabed. In recent years, satellite remote sensing data have 

been used worldwide to study tsunamis, the potential of which has not yet been explored for 

the Black Sea. 

Another direction for improving the tsunami hazard assessment in the western Black Sea is to 

overcome the institutional deficiency of good coordination, communication and cooperation 

between stakeholders. The national methodology for assessing the risk of flooding in the 

coastal zone should be updated and supplemented with an estimated tsunami risk, which has 

not been done so far. Accordingly, the national legislation should be updated and 

supplemented by including measures for early warning of the danger of tsunamis in the 

normative documents.  
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CONCLUSION 

Tsunami research in the Black Sea region has significantly deepened, and significant progress 

has been made in modernizing the research infrastructure for monitoring these rare but not 

negligible phenomena. However, there are still some difficulties in completing the inventories 

of tsunami events, paleotsunamis and determination of tsunamigenic seismic zones with in-

depth scientific morphotectonic studies of active faults, as well as non-seismic sources such as 

landslides. Acquiring detailed DEM of the land and bathymetry is a prerequisite for more 

realistic tsunami modelling to understand tsunami generation processes better. Additional 

detailed and local geophysical studies of seismogenic faults and potential underwater 

landslides would contribute to clarifying the mechanisms of tsunami generation in the Black 

Sea region. Further investment in tsunami real-time observation systems and integration with 

the available research networks is needed for disaster risk reduction in the coastal zone. Based 

on scientific analysis, it is possible to develop viable countermeasures against tsunamis and to 

define codes for buildings and facilities constructed on exposed coasts. The NIGGG-BAS 

research project and the activities envisaged under the COST Action AGITHAR are expected 

to be completed in 2023. the expectation is to answer many of the hitherto unsolved problems 

related to the analysis and hazard and risk assessment of tsunamis in the Black Sea region. 
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Türkiye yerel buğday çeşitleri ve yabani türler bakımından zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. 

Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme bilincinin artması ve beslenme alışkanlıklarındaki 

değişimler ile yerel buğday çeşitlerine ve bu buğdaylardan yapılan ürünlere olan ilgi hızla 

artmaya başlamıştır. Tüketici talebindeki bu yeni yönelimler nedeniyle yerel buğday çeşitleri 

yeniden güncel duruma gelmiştir. Bu çeşitler arasında en geniş ekim alanı bulanlar Zerun, Ak 

Buğday, Kırmızı Buğday, Sarı Buğday, Karakılçık, Kırik, Siyez, Koca Buğday, Topbaş, 

Şahman ve Üveyik Buğdayı’dır. Uzun yıllar boyunca kuraklık, sel gibi çeşitli olumsuz iklim 

koşulları ve zararlılara maruz kalan yerel çeşitler bu süreç boyunca dayanabilmek için 

yapılarında farklı bileşenleri barındırmıştır. Bu durum ata tohumlarının fonksiyonel bileşenler 

bakımından daha zengin olmalarına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de ekim miktarı 

fazla olan bölgelerdeki yerel çiftçilerden toplanan 10 farklı karakılçık buğdayının toplam 

fenolik madde ve antioksidan aktivite yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Karakılçık 

buğday çeşitleri arasında toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Karakılçık buğday örneklerinin toplam fenolik madde 

içeriğinin 4.62-2329.67 µg GAE/g, antioksidan aktivitesinin ise %0.04-23.92 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Isparta’da üretilen Karakılçık buğdayının toplam fenolik madde ve 

antioksidan aktivite değerinin, diğer illere oranla daha yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Soğuk 

hava koşullarına direnç gösterebilmek için bitkiler ikincil metabolitler üretmektedirler. 

Samsun’dan toplanan karakılçık buğdaylarının toplam fenolik madde değeri 2110.22 µg 

GAE/ g olarak belirlenmiştir ve fenolik madde içeriği bakımından ikinci sırada yer almıştır. 

Antalya’dan toplanan karakılçık buğday örneğinin toplam fenolik madde ve antioksidan 

aktivite bakımından en düşük değere sahip olduğu saptanmıştır. Karakılçık buğdaylarının 

toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerleri üzerinde yetiştirildikleri bölgenin 

önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.    

  

Anahtar kelimeler: Ata Tohumu, Fonksiyonel Bileşen, Karakılçık 
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ABSTRACT 

Turkey has a rich biodiversity in terms of local wheat varieties and wild species. In recent 

years, with the increase in consumers' awareness of healthy nutrition and the changes in their 

eating habits, the interest in local wheat varieties and products made from them has started to 

increase rapidly. Due to these new trends in consumer demand, local wheat varieties have 

become current again. Among these varieties Zerun, White Wheat, Red Wheat, Yellow 

Wheat, Karakılçık, Kırik, Siyez, Big Wheat, Topbaş, Şahman and Üveyik Wheat are 

cultivated in a largest area. Local varieties, which have been exposed to adverse climatic 

conditions and pests for many years, have contained different components in their structures 

in order to withstand these conditions. This has contributed to the fact that ancestral seeds are 

richer in terms of functional components. In this study, it was aimed to examine the total 

phenolic content and antioxidant activity of 10 different Karakılçık wheat varieties collected 

from local farmers. Statistically significant differences were found in terms of total phenolic 

content and antioxidant activity among the Karakılçık wheat cultivars. It was determined that 

the total phenolic content and antioxidant activity of the Karakılçık wheat samples varied 

between 14.62-2329.67 µg GAE/g and %0.04-23.92 respectively. It was noted that the total 

phenolic content and antioxidant activity of Karakılçık wheat produced in Isparta were higher 

than in other cities. Plants produce secondary metabolites in order to resist cold weather 

conditions. Total phenolic content value of Karakılçık wheat collected from Samsun was 

determined as 2110.22 µg GAE/g, and it ranked second in terms of phenolic content. It was 

determined that the Karakılçık wheat sample collected from Antalya had the lowest value in 

terms of total phenolic content and antioxidant activity. It was concluded that the region 

where they were grown had a significant effect on the total phenolic content and antioxidant 

activity values of Karakılçık wheat varieties. 
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1. GĠRĠġ 

Tahıllar günlük beslenmemizin öneli bir parçasıdır ve dünyada en çok üretilen ürünlerdendir. 

2020 yılında dünyadaki tahıl üretimi 760 milyon ton (FAO,2022), 2021 yılında Türkiye’de 

buğday üretimi ise 17,65 milyon tondur (TUİK, 2022). TUİK tahminlerine göre ise 2022 

yılında beklenen tahıl üretimi 36,9 milyon ton civarında olacaktır. Ülkemizde yerli ve ithal 

olmak üzere farklı buğday çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır ve son yıllarda geleneksel 

çeşitler ön plana çıkmaktadır. 

Geleneksel buğday çeşitleri çiftçi aileler tarafından geliştirilmiş ve nesilden nesile aktarılarak 

günümüze ulaştırılmıştır. Beslenme alışkanlıkları, sosyoekonomik, çevresel ve biyolojik 

koşullar, gelenek ve görenekler seçilen belirli çeşitlerin günümüze ulaştırılmasına katkı 

sağlamıştır. Yerel çeşit, Biodiversity International (2013) tarafından “Tohumla çoğaltılan bir 

türün yerel çeşidi, tanımlanabilir genetik çeşitliliğe ve genellikle yerel bir isme sahip, resmî 

bir ıslah işleminden geçmemiş, yetiştirildiği alanının çevresel koşullarına (bölgenin biyotik ve 

abiyotik baskılarına toleranslı), belirli bir süre yöre koşullarına adapte olma süreci geçirmiş, 

onu geliştiren toplulukların yerel bilgilerine, alışkanlıklarına ve geleneklerine uygun çeşitler.” 

olarak tanımlanmıştır.  
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Yerel çeşitler uzun yıllar boyunca kuraklık, sel, hastalık ve zararlı istilası gibi çeşitli olumsuz 

şartlara direnmiş, nispeten zayıf tarım uygulamaları koşullarında yetiştirilebilmiştir. Çiftçi 

tarafından buğdayın özelliğine göre isimlendirilen yerel çeşitler “Sarıbuğday”, “Karakılçık” 

gibi isimlerle anılmaktadır. Anadolu buğdayları tarih boyunca dünyaya dağılmış ve bölge 

buğdaylarının temelini oluşturmuştur.  XX. yy’ın ikinci yarısından itibaren yüksek verimli 

çeşitlerin ülkemizde yetiştirilmesiyle halk arasında atalık tohum olarak bilinen yerel çeşitler 

kaybolmaya başlamıştır (Karagöz, 2019). 

Buğday çeşitleri arasında besin bileşimi değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama olarak 

buğday tanesi %59.2 nişasta, %13 su, %11.7 protein, % 2 yağ, %2 selüloz ve %1.5 mineral 

maddeden oluşmaktadır (Astarcı, 2021). Tam buğday yapısında bulunan diyet lif nedeniyle 

obezitenin önlenmesine, α-Linoik asit ile ise kalp hastalıkları ve kanserin önlenmesine 

yardımcı olmaktadır (Fadet, 2010). Tahıl ürünleri, besleyici ve fonksiyonel olmalarının yanı 

sıra, antioksidatif özelliklere de sahiptir (Sedej vd., 2011). Buğdayın kepek tabasında daha 

fazla bulunan karoten, antioksidan özelliğe sahiptir. Özellikle ksantofil grubundan olan lutein, 

β-karoten ve tokoferol ata tohumlarından olan siyez buğdayında diğer buğday türlerinden 

daha fazla bulunmaktadır (Serpen vd., 2008).  

Serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif hasar metabolizma üzerinde kanserojen, mutajen 

etki göstermekte ve yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Günlük diyette arttırılan antioksidan 

içerikli besin miktarı olumsuz etkileri azaltmakta veya etkiyi tersine döndürmektedir (Yalçın, 

2014). Tahıl tanelerinde, özellikle buğdayda, fazlaca bulunan fenolik bileşenlere ferulik asit, 

p-kumarik asit, sinapik asit ve kafeik asit örnek verilebilir. Çoğunlukla kepek tabakasında 

yoğunlaşan fenolik bileşenler serbest halde bulanabilecekleri gibi bağlı formda da olabilir. 

Fenolik asitler bitki hücre duvarı polisakkaritlerine ve lignine bağlanabilir. Örneğin 

hidroksisinamik asit bitki hücre duvarındaki arobinoksilanla ester bağı yaparken ferulik asit 

ve p-kumarik asit ligninle esterleşebilir (Lee, 2004; Wang vd., 2014). Ancak arabinoksilanla 

çapraz bağ yapması diyet lifin çözünürlüğünü olumsuz etkileyebilmektedir (Saulnier vd., 

2007). 

Bir aromatik halkaya bir veya birden fazla hidroksil grubunun bağlı olduğu maddelere fenolik 

bileşenler denilmektedir ve bu bileşenler doğal antioksidanlardır. Metallerle şelat 

oluşturabilen ya da serbest radikalleri bağlayan bu bileşenler lipoksigenaz enzimini inhibe 

ederek oksidasyonu önlemektedir (Güleşçi ve Aygül, 2016). Buğdaydaki fenolik bileşen 

miktarı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. İklim en az değişikliğe sebep olmasına 

rağmen kışlık buğdayların fenolik madde içeriğinin yazlık olanlardan, organik tarımla 

üretilenlerin ise konvansiyonel çeşitlerden daha yüksek fenolik bileşen içerdiği 

bildirilmektedir (Vaher vd., 2010). Organik olarak yetiştirilen buğdayların genellikle daha 

fazla ikincil metabolit ürettiği ve soğuk stresine karşı bitki direncini arttırmaya fayda 

sağladığı için metabolit miktarının arttığı bildirilmiştir (Olenichenko vd., 2006; Zuchowski 

vd., 2009; Hernández vd., 2011).  
Üretimde kullanılan tarım teknikleri, ekolojik şartlar ve çeşit gibi faktörler buğday bileşimi 

üzerine etkili olmasına rağmen ata buğdaylarının protein ve mineral madde bakımından diğer 

buğdaylardan yüksek olduğu bildirilmiştir (Abdel-Aal et al., 1995; Erba vd., 2011). 

Karakılçık gibi ata buğdaylarından biri olan siyez buğdayının bileşimi üzerine yapılan 

çalışmalarda siyez buğdayının diğer ekmeklik buğdaylardan daha fazla P, Mg, Ca, Fe 

(Rachon vd., 2015) gibi mineral maddeleri ve lutein, tokoferol ve β-karoten gibi fenolik 

maddeleri içerdiği bildirilmektedir (Lachman, Orsak, Pivec ve Jiru, 2012).  

Ata buğdayları çölyak ve diğer kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilen gluteni daha az 

içermektedir (Yıldız ve Özkaya, 2019). Bu durum ata tohumlarının günümüzün yeni akımı 

olan glutensiz beslenmede kendine yer bulmasına ve ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

Siyez buğdayı ve Iza buğdayının başı çektiği ata tohum üretiminde Karakılçık buğdayı yeni 
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yeni tanınmaktadır. Çukurova bölgesinden alınan Karakılçık buğdayının kalite özelliklerini 

inceleyen bir çalışmada ise Karakılçık buğdayının protein oranını %13.7; pigment içeriğinin 

5.39 mg/kg, sedimantasyon değerinin 21.5 ve gluten indeks değerinin %55 olduğu bildirmiştir 

(Sayaslan vd., 2012). Özellikle Hatay, Osmaniye ve desteklerle İzmir’de üretimi artan 

Karakılçık buğdayı ile ilgili çalışmalar henüz yeterli değildir. Bu çalışmada farklı 

bölgelerdeki üreticilerden toplanan Karakılçık buğdayının toplam fenolik madde ve 

antioksidan aktivitesi incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL- METOT: 

Materyal olarak kullanılan atalık tohumlar, üretimin nispeten fazla olduğu Bereketli Hilal 

Bölgesi ve İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Beyşehir, Çanakkale, Isparta, 

Osmaniye, Sakarya ve Samsun’ dan 2021 ağustos ayında temin edilmiştir. Toplam 10 ilden 

temin edilen buğdaylar illerin Ziraat odaları aracılığıyla ulaşılan üreticiden satın alınmış ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tahıl İşleme Laboratuvarı’na getirilmiştir. Örnekler yabancı 

maddeleri temizlendikten sonra serin bir ortamda muhafaza edilmiştir. 

2.1.Karakılçık Buğdaylarının Fenolik Madde Ekstraksiyonu 

1 g öğütülmüş buğday örneği üzerine 10 ml etanol:asetik asit:su (50:8:42) karışımı ilave 

edilmiştir. Örnekler önce ultrasonik su banyosunda (Say Ultrasonik, İstanbul, Türkiye) 30 

dakika süreyle bekletilmiş ve daha sonra ve 20000 g’de 2 dakika süreyle Ultra-Turrax (Cat 

x120, Almanya) ile parçalanmıştır. Parçalanan örnekler 4 dakika boyunca 10000 g’de 

santrifüjlendikten (Hermle Z 206 A, Almanya) sonra süzülmüş ve süzüntü toplam fenolik ve 

antioksidan aktivite analizinde kullanılmıştır (Tatar, 2017; Acun, 2021). 

2.2.Buğdayların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivite Analizi 

Toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteau yöntemi ile belirlenmiştir. Bu amaçla 

süzüntüden 40 μl örnek alınmış ve üzerine 2,4 ml su ilave edilmiştir. 200 μl Folin-Ciacalteau 

çözeltisi eklendikten sonra doymuş sodyum karbonat çözeltisinden 600 μl ilave edilmiştir. 

Üzerine 760 μl su ilave edildikten sonra ışık almayan bir alanda 2 saat bekletilen örnekler 765 

nm’ de spektrofotometrede okunmuş ve absorbans değerleri kaydedilmiştir. Kalibrasyon 

grafiği gallik asit çözeltisi kullanılarak hazırlanmış ve analiz sonuçları da hazırlanan grafiğe 

göre hesaplanmıştır. Toplam fenolik madde sonuçları g GAE/kg olarak ifade edilmiştir 

(Singleton ve Rossi, 1965).  

Antioksidan aktivite tayini ise Aksoylu (2012)’ya göre belirlenmiştir. Örneklerden 200 μl 

alınarak üzerine 3.8 ml DPPH çözeltisi ilave edilmiştir. 60 dakika karanlık bir ortamda 

bekletilen örnekler 515 nm’de okunarak absorbans değerleri kaydedilmiştir. Ekstraksiyonda 

kullanılan etanol:asetik asit:su (50:8:42) karışımı kontrol olarak okunmuş ve değeri 

kaydedilmiştir. Toplam antioksidan aktivite % olarak hesaplanmış ve aşağıda verilen formülle 

hesaplanmıştır. 

Toplam Antioksidan Aktivite (%) = (1-(Aörnek/Akontrol))x100     
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2.3.Ġstatistiksel Analiz 

Örneklerin analizi 3 tekerrürlü olarak yapılmış ve elde edilen veriler “SPSS” paket programı 

(SPSS, version 26.0 for Windows, SPSS Inc., Chicago, ABD) kullanılarak tek yönlü varyans 

analizine (ANOVA) tabi tutulmuş ve önemli bulunan değerlere Duncan çoklu karşılaştırma 

testi uygulanarak istatistiksel farklılıkları (P<0.05) belirlenmiştir. 

 

3. ARAġTIRMA BULGULARI ve TARTIġMA 

On farklı üreticiden toplanarak fenolik ekstraksiyonu ve analizi yapılan Karakılçık 

buğdaylarının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite özelliklerini Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Karakılçık buğdaylarının toplam fenolik madde miktarı 14.62-2329.67 µg GAE/ g arasında 

değişmiştir. Isparta’dan alınan buğdayların fenolik madde miktarı en yüksek değere sahipken, 

Samsun ve Adana’dan temin edilen buğdaylar Isparta’da üretilen buğdaylardan sonra diğer 

yüksek fenolik madde içeriğine sahip buğdaylardır. 

Çizelge 1: Karakılçık buğdaylarının toplam fenolik ve antioksidan aktivite değerleri 

Örnek 
Toplam fenolik madde  

(µg GAE/ g) 

Antioksidan aktivite 

(%) 

Osmaniye 97.17±3.83
d* 

0.04±0.00
f 

Isparta 2329,67±33.83
a 

19.09±0.82
b 

İzmir 1014.89±35.38
c 

10.06±0.03
d 

Ankara 163.33±42.02
d 

1.93±0.04
e 

Samsun 2110.22±0.75
b
 17.81±1.50

c 

Beyşehir 68.77±68.15
d 

0.8±0.01
f 

Adana 2083.89±5.43
b 

23.92±0.67
a 

Antalya 14.62±13.8
d 

0.14±0.00
f 

Sakarya 1063.33±1.15
c 

9.97±0.02
d 

Çanakkale 963.36±2.00
c
 10.14±0.02

d 

*
: Aynı sütunda aynı harfle gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak fark yoktur 

(p<0.05). 

Buğdayda baskın fenolik bileşenin ferulik asit olduğunu ve tam tanedeki miktarının una 

oranla 20 kat fazla olduğunu bildiren Hernández vd. (2011), 19 farklı buğdayın fenolik 

bileşenlerini belirledikleri çalışmada tüm buğdaylarda ferulik asit, sinnamik asit, vanilik asit 

ve apigenin belirlendiğini bildirmiştir. Ferulik asit konsantrasyonunun 439-1450 mg/g 

arasında değiştiğini bildiren araştırıcılar fenolik asit içeriği yüksek olan buğday çeşitlerinin 

yetiştirilmesinin toplum sağlığı üzerine olumlu etki sağlayacağı bildirmiştir. Ayrıca çalışmada 

ekmeklik olarak bilinen Tr. aestivum türlerine ait fenolik bileşen içeriğinin, makarnalık olarak 

bilinen Tr. turgidum türlerine göre daha yüksek olduğunu belirtilmiştir. 

Buğdaydaki fenolik bileşenlerinin çoğunlukla kepek kısmında olduğunu belirten ve bu amaçla 

kabuk soyma işleminin buğday fenoliğine etkisini araştıran Beta vd. (2005) aleuon tabası 

uzaklaştırıldıkça tanedeki fenolik bileşen miktarının azaldığını bildirmiştir. Kırmızı ve beyaz 

buğday çeşitleri arasında önemli bir fark olmadığını belirten araştırıcılar antioksidan 

aktivitenin fenolik bileşen miktarıyla orantılı olduğunu bildirmiştir. 
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Çizelge 1’den görüleceği üzere antioksidan aktivite değeri %0.04-23.92 arasında değişmiştir. 

Fenolik madde içeriği yüksek olan buğdayların antioksidan aktivite değeri de yüksek 

çıkmıştır. Kanada’da 51 buğday çeşidinden elde edilen kepeklerin toplam fenolik madde ve 

antioksidan aktivitesini belirlemek isteyen araştırıcılar etanol ekstraksiyonu yaptıkları 

buğdaylarda serbest, bağlı ve toplam fenolik değerlerini tespit etmişlerdir. Serbest fenolik 

bileşenlerin 925-1755 µg GAE/g; bağlı fenolik bileşenlerin ise 3285-5389 µg GAE/g arasında 

değiştiği bildirilmiştir. Toplam fenolik madde miktarı ise 4617-6703 µg GAE/g arasında 

değişmiştir. Araştırıcılar ayrıca buğdayların antioksidan aktivitesinin %12.9-20.1 arasında 

değiştiğini bildirmiştir (Verma, Hucl ve Chibbar, 2008). Karakılçık buğdayının antioksidan 

aktivitesi araştırıcıların antioksidan aktivite değerlerinden nispeten düşük bulunmuştur. 

Sebebinin araştırıcıların sadece kepekte yaptıkları ekstraksiyonda daha yüksek antioksidan 

aktivite belirlemesidir. 

Ultrasonik destekli su banyosunda buğday kepeğinden fenolik madde ekstraksiyonu yapan 

araştırıcılar, optimum ekstraksiyon koşullarının %64 alkol konsantrasyonu ile 60 °C’de 25 

dakika süreyle yapılabileceğini bildirmiştir. Araştırıcılar bu koşullarda ekstrakte edildiğinde 

toplam fenolik madde miktarının 3.12 mg GAE/ g kepek olarak belirleneceğini bildirmiştir 

(Wang vd., 2008).   

Günenç vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada bölgelerin toplanan buğdaylardaki 

antioksidan aktivite üzerine etkisi araştırılmıştır. Dört farklı bölgeden alınan buğday 

örneklerinin toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinde farklılık olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca araştırıcılar ekstraksiyon için kullanılan çözgenin de toplam fenolik 

madde ve antioksidan aktiviteyi etkileyeceğini ve ekstraksiyon için kullandıkları asetonun 

toplam fenolik madde ve antioksidan aktiviteyi etkileyen diğer bileşenlerin de ekstrakte 

edilmiş olabileceğini belirtmişlerdir.  

4. SONUÇ 

Ata tohumlarının günümüzde önem kazanmasıyla dikkat çeken Karakılçık buğdayı ülkemizde 

10 farklı bölgeden temin edilmiştir. Buğday fenolikleri üzerine yapılan çalışmalar 

incelendiğinde Karakılçık buğdayının toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerinin 

diğer çalışmalara benzer sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Buğdayın fenolik madde içeriğinin 

yüksek olması antioksidan aktivitesinin de yüksek olmasına neden olmuştur. Bunun yanında 

yetiştirildiği bölge ve ekstraksiyonda kullanılan çözücü buğdayın belirtilen özellikleri üzerine 

etki edebilmektedir. İzmir, Adana, Antalya gibi illere oranla daha soğuk iklime sahip olan 

Isparta’da yetiştirilen buğdayların fenolik madde içeriğinin yüksek çıkması bitkinin soğuğa 

karşı direnç amaçlı geliştirdiği ikincil metabolitlerden kaynaklanmış olabilir. 
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Abstract 

 

Atatürk Dam Lake has a great potential in terms of aquaculture. The economic fish species 

living here are exposed to increasing pressures due to factors such as overfishing, the 

dominance of invasive species and habitat loss. C. luteus, one of the fish most exposed to 

these pressures, has an economic importance because it is a fish consumed by humans. In this 

study, fish samples of C. luteus species caught in Adıyaman Region were taken as material 

and brought to the laboratory in boxes containing ice bags. Approximately 1 g of muscle 

tissue was taken from each fish sample and total DNAs were obtained using a commercial kit. 

Then, PCR was performed using primers specific to the mtDNA COI region and the gene 

region was amplified. The obtained products were compared with similar sequences in the 

NCBI gene bank by performing sequence analysis, and a phylogenetic tree was formed. To 

this, genetic distances between species were calculated and similarities were determined.  

 

Keywords: mtDNA, Phylogenetics,  Atatürk Dam Lake 

 

 

Introduction 

 

Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) is a species belonging to the Cyprinidae family 

and is an endemic species that spreads widely in the Euphrates, Tigris rivers, natural and 

artificial lakes in Mesopotamia. (Kuru, 1980; Gökçek and Akyurt, 2008; Coad, 2010). This 

fish species, especially found in the Euphrates and Tigris Rivers, is economically important as 

it is in high demand as food (Borkenhagen et al., 2011; Bilici et. al., 2016). Therefore, 

necessary scientific studies and some precautions should be taken to ensure the continuation 
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of the fish stocks living in these regions. In order to manage and protect economically 

important species, it is necessary to know the genetic characteristics and population structure 

of that species (Ward, 2000). 

In recent years, developments in sequencing techniques have made mtDNA studies 

popular (Liu and Zhou, 2016). Compared to the nuclear marker, mtDNA markers are more 

susceptible to genetic drift effects. mtDNA is used in studies such as the origins of living 

things and the making of migration maps (Rozas et al., 2003). mtDNA is mostly used to 

detect recombination deficiency and to determine the inheritance of genetically cloned 

organisms (Rozas et al., 2003). A good understanding of the variation in the coding region of 

mtDNA is helpful in determining the phylogenetic history of populations (Finnilä et al., 

2001). Although there are many gene regions in mtDNA, the COI gene region is one of the 

most widely used molecular markers in determining the differences between populations of 

the same species, as well as being used to distinguish species that are close to each other 

(Croos and Palsson, 2010; Keskin and Atar, 2012). 

The aim of this study is to perform phylogenetic analyzes of C. luteus species living in 

Atatürk Dam Lake based on the sequences of the mtDNA COI region. 

 

Material and Methods 

Fish samples of C. luteus species caught by fishermen from Atatürk Dam Lake, 

Adıyaman locality and sold at their stalls constitute the material of our study. The purchased 

fish samples of this species were brought to the laboratory in protective containers containing 

pieces of ice. Muscle tissue was taken from fish samples and placed in 1.5 ml microcentrifuge 

tubes containing 90% ethyl alcohol and kept in the refrigerator at +4 °C until DNA isolation. 

Total DNA isolation in this study; It was done using the GeneJET Genomic DNA 

Purification Kit (Thermo Scientific). 2 μl of the isolated DNA samples were taken and SYBR 

Green was added on a 1% agarose gel, followed by electrophoresis at 100 Volts for 40 

minutes, and visualized in an ultraviolet (UV) light-emitting device. 

Primers used for amplification of mtDNA COI locus in study by Darabi (2014) COI-

625F (5’-TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3’) and COI-625R (5’-

GACTTCTGGGTGGCCAAA-GAATCA-3’) were used in the present study. 

PCR was performed using Thermal Cycler device (BIO-RAD T100
TM

). PCR 

conditions; A total of 38 cycles were performed, including 3 minutes of initial denaturation at 
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95°C, 30 seconds of denaturation at 95°C, 45 seconds of bonding at 60°C, and 1 minute 

extension at 72°C. It was terminated by keeping it for 5 minutes. 

The concentrations of DNA and chemicals used in PCR amplification reactions and 

the binding temperatures of primers were optimized in a gradient PCR device. The PCR 

mixture used in the replication of the target region is; 15.9 µl of dH2O, 2.5 µl of 1x PCR 

buffer, 2 µl of MgCl2, 0.5 µl of dNTPs, 1 µl of primer (F+R), 0.1 µl of Taq polymerase and 3 

µl of template DNA. 2% agarose gel was used to control the amplified products after PCR. 

The agarose gel added to SYBR Green was placed in the tank containing 0.5x TBE 

(Tris/Boric acid/EDTA Buffer) solution and 2 μl of PCR products were loaded into the wells, 

and then run for 35 minutes at 110V electric current and visualized on a UV light-emitting 

imaging device. Then, the obtained PCR products were sent to a commercial firm and 

sequence analysis was performed on the 3500 XL Genetic Analyzer (Thermo Fisher 

Scientific). The raw data of the mtDNA sequences sent to us from the commercial company 

were evaluated using the FinchTV program and converted into FASTA format. 

Sequences in FASTA format obtained were aligned using the BioEdit software version 

7.2.5 program of all individuals. Then, the sequences were Blasted in the NCBI gene bank 

and phylogenetic analyzes between similar species were performed using the K2 parameter 

according to the Neighbor joining tree model in the MEGA 7 program and a phylogenetic tree 

was created . The Bootstrap test (1000 replicates) was used to test the reliability of nodes (tree 

branches). 

 

RESULTS 

Sequences were obtained for the analyzed C. luteus samples and compared with the 

sequences in the gene bank by applying the Blast technique at NCBI (Figure 1).  

 

 

Figure 1. Bioedit program image obtained as a result of the alignment of the sequences 
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With the evaluation of these data, an average of 600 bp mtDNA COI region sequence 

analysis was performed, and 73 variable regions and 9 haplotypes were determined. Average 

haplotype diversity and nucleotide diversity were calculated as 0.978 and 0.04226, 

respectively. 

 

 

Figure 2. Phylogenetic Tree Based on mtDNA COI Region Sequences 

 

When the phylogenetic tree in Figure 2 is examined, it is seen that the Tor tambra and 

Carasobarbus species used as the outgroup in the study were divided into two branches and 

formed a cluster. C. luteus species living in Iraq and Iran are located close to the individuals 

living in Adıyaman, but are on a different branch because they are separate haplotypes. In 

addition, C. chantrei and C. canis species were found to be genetically closer to C. luteus than 

other species. 
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Abstract 

Fisheries are of great importance as they meet the protein needs of people. Especially fish 

meat is accepted as the cheapest animal protein source in the world. The Euphrates river and 

the dam lakes built on it have a great potential in terms of aquaculture. The economic fish 

species living here are exposed to increasing pressures due to factors such as overfishing, the 

dominance of invasive species and habitat loss. C. luteus, one of the fish most exposed to 

these pressures, has an economic importance because it is a fish consumed by humans. In this 

study, fish samples of C. luteus species caught in Adıyaman Region were taken as material 

and brought to the laboratory in boxes containing ice bags. Approximately 1 g of muscle 

tissue was taken from each fish sample and total DNAs were obtained using a commercial kit. 

Then, PCR was performed using primers specific to the mtDNA cyt b region and the gene 

region was amplified. The obtained products were compared with similar sequences in the 

NCBI gene bank by performing sequence analysis, and a phylogenetic tree was formed. To 

this, genetic distances between species were calculated and similarities were determined.  

 

Keywords: mtDNA cyt b, Phylogenetics,  Atatürk Dam Lake  
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Introduction 

 

Fish species belonging to the Carp species living in the Euphrates river and the 

Atatürk Dam Lake are hunted, and they are consumed both by the local people and in the 

cities close to the region. Carasobarbus luteus is one of the most preferred fish and the 

cheapest in price. This fish species, especially found in the Euphrates and Tigris Rivers, is 

economically important as it is in high demand as food (Borkenhagen et al., 2011; Bilici et. 

al., 2016). Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) is a species belonging to the Cyprinidae family 

and is an endemic species that spreads widely in the Euphrates, Tigris rivers, natural and 

artificial lakes in Mesopotamia. (Kuru, 1980; Gökçek and Akyurt, 2008; Coad, 2010, Aral et 

al., 2014). Therefore, necessary scientific studies and some precautions should be taken to 

ensure the continuation of the fish stocks living in these regions. In order to manage and 

protect economically important species, it is necessary to know the genetic characteristics and 

population structure of that species (Ward, 2000). In recent years, developments in 

sequencing techniques have made mtDNA studies popular (Liu and Zhou, 2016). Compared 

to the nuclear marker, mtDNA markers are more susceptible to genetic drift effects. mtDNA 

is used in studies such as the origins of living things and the making of migration maps 

(Rozas et al., 2003). mtDNA is mostly used to detect recombination deficiency and to 

determine the inheritance of genetically cloned organisms (Rozas et al., 2003). A good 

understanding of the variation in the coding region of mtDNA is helpful in determining the 

phylogenetic history of populations (Finnilä et al., 2001).  

The variation in the mtDNA cyt b gene is used in genetic analysis studies of 

populations of fish belonging to the Cypriniformes order (Fayazi et al. 2006). The mtDNA 

cyt-b gene region has emerged as a multipotent genetic marker that can be used for genetic 

variation analysis, especially in fish (Saraswat et al., 2014). The aim of this study is to 

perform phylogenetic analyzes of C. luteus species living in Atatürk Dam Lake based on the 

sequences of the mtDNA cyt b region. 

 

Material and Methods 

Fish samples of C. luteus species caught by fishermen from Atatürk Dam Lake, 

Adıyaman locality and sold at their stalls constitute the material of our study. The purchased 

fish samples of this species were brought to the laboratory in protective containers containing 
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pieces of ice. Muscle tissue was taken from fish samples and placed in 1.5 ml microcentrifuge 

tubes containing 90% ethyl alcohol and kept in the refrigerator at +4 °C until DNA isolation. 

Total DNA isolation in this study; It was done using the GeneJET Genomic DNA 

Purification Kit (Thermo Scientific). 2 μl of the isolated DNA samples were taken and SYBR 

Green was added on a 1% agarose gel, followed by electrophoresis at 100 Volts for 40 

minutes, and visualized in an ultraviolet (UV) light-emitting device. 

 

mtDNA cyt b gene region was amplified by PCR, the primers were referenced form 

the study by Briolay et. al., 1998 (L15267 F:5ˈ-GTT TGA TCC CGT TTC GTG TA-3ˈ; 

H15891 R:5ˈ-AAT GAC TTG AAG AAC CAC CGT-3). 

 

PCR was performed using Thermal Cycler device (BIO-RAD T100
TM

). PCR 

conditions; A total of 38 cycles were performed, including 3 minutes of initial denaturation at 

95°C, 30 seconds of denaturation at 95°C, 45 seconds of bonding at 62°C, and 1 minute 

extension at 72°C. It was terminated by keeping it for 5 minutes. 

 

The concentrations of DNA and chemicals used in PCR amplification reactions and 

the binding temperatures of primers were optimized in a gradient PCR device. The PCR 

mixture used in the replication of the target region is; 15.9 µl of dH2O, 2.5 µl of 1x PCR 

buffer, 2 µl of MgCl2, 0.5 µl of dNTPs, 1 µl of primer (F+R), 0.1 µl of Taq polymerase and 3 

µl of template DNA. 2% agarose gel was used to control the amplified products after PCR. 

The agarose gel added to SYBR Green was placed in the tank containing 0.5x TBE 

(Tris/Boric acid/EDTA Buffer) solution and 2 μl of PCR products were loaded into the wells, 

and then run for 30 minutes at 100 V electric current and visualized on a UV light-emitting 

imaging device. Then, the obtained PCR products were sent to a commercial firm and 

sequence analysis was performed on the 3500 XL Genetic Analyzer (Thermo Fisher 

Scientific). The raw data of the mtDNA sequences sent to us from the commercial company 

were evaluated using the FinchTV program and converted into FASTA format. 

Sequences in FASTA format obtained were aligned using the BioEdit software version 

7.2.5 program of all individuals. Then, the sequences were Blasted in the NCBI gene bank 

and phylogenetic analyzes between similar species were performed using the K2 parameter 

according to the Neighbor joining tree model in the MEGA 7 program and a phylogenetic tree 

was created . The Bootstrap test (1000 replicates) was used to test the reliability of nodes (tree 

branches). 
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RESULTS 

 Approximately 586 bp locus on mtDNA cyt b (Figure 1) sequences were obtained for 

the analyzed C. luteus samples  and compared with the sequences in the gene bank by 

applying the Blast technique at NCBI.  

 

 

 Figure 1. Chromatogram image of a sequence analysis from mtDNA cyt b site 

 

With the evaluation of these data, an average of 586 bp mtDNA cyt b region sequence 

analysis was performed, and 45 variable regions and 7 haplotypes were determined. Average 

haplotype diversity and nucleotide diversity were calculated as 0.917 and 0.02670, 

respectively. 
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Figure 2. Phylogenetic Tree Based on mtDNA cyt b Region Sequences 

 

When the phylogenetic tree in Figure 2 is examined, it is seen that the Arabibarbus 

grypus and Carasobarbus species used as the outgroup in the study were divided into two 

branches and formed a cluster. C. luteus species living in Euphrates and Tigris are located 

close to the individuals living in Adıyaman, but are on a different branch because they are 

separate haplotypes. In addition, C. apoensis species were found to be genetically closer to C. 

luteus than other species. C. kosswigi species was also genetically more distant from the C. 

luteus species. 
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ABSTRACT 

 

Inki Garayto, or axial chain, is a little-known volcano that is often confused with Ardoukoba. 

It is located in the rift depression area between Ardoukoba volcano and Fialé volcano in NW 

and SE respectively. It consists of 9-11 volcanic cinder cones aligned on the axis of the 150 m 

high rift. Inki Garayto's array craters are spread out in the NW/SE direction. It is seen that the 

spreading lava flow continues in the north and south directions. The volcano of Inki Garayto 

and the associated parasitic volcanoes have the lava character of aa type. These lavas, which 

erupted at different eruption centers were divided into two groups as basalt and basaltic 

trachy-andesite. The basaltic lavas are mainly composed of plagioclase, olivine, pyroxene and 

opaque mineral crystals. The rocks exhibit an intergranular texture and sometime intersertal 

texture is observed with the filling volcanic glass between microcrystalline and microlite. The 

basaltic trachy-andesite lavas have mineralogical assemblage of plagioclase, clinopyroxene, 

and opaque mineral composition. The rocks exhibit an intersertal texture groundmass. The 

rocks from Inki Garayto volcanoes range from basalt to basaltic trachy-andesite fields. The 

Inki Garayto rocks tend from subalkaline to the slightly moderate to alkaline zone and also 

have a tholeiitic character. Al2O3 and MgO content displays a negative correlation with SiO2. 

This decrease is roughly due to the fractionation of the plagioclase, clinopyroxene and olivine. 

Na2O and K2O contents show a positive correlation with the increase in silica as a result the of 

crystallization of calcic plagioclase. As can be seen from the major oxide diagrams, it is 

observed that there is a consistent relationship with the fraction of mafic mineral phases such 

as clinopyroxene, olivine, iron titanium oxide and apatite. The CaO constant may be due to 

fractionation mainly by plagioclase and clinopyroxene. N-type MORB normalized trace 

element concentrations of the multielement patterns are all characterized by significant 

enrichment in all the large ion lithophile elements (LILE), Rb, Ba, Th, U, Pb, K and slightly 

depleted of the light rare earth elements (LREE), La, Ce, Pr, Nd, relative to the high field 

strength elements (HFSE) Nb, Ti concern respect to N-type MORB. Cs and U have positive 

anomalies and these Sc and U enrichment supports that they may have been affected by the 

crust. 

 

Keywords: Inki Garayto, tholeitic, aphyric, porphyric, MORB, LILE, HFSE.  
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ÖZET 

 

Cibuti’nin yerel dillerinden bir tanesi olan Afarcada inki Garayto bir tane doum palmiyesi 

ifade etmektedir. Volkanik patlamalar işkal ettiği bu kuru bölgede ‘‘doum’’ palmiye ağacı 

bulunması yerel halkı volkanı bir ağaç olarak volkanı adlandırılmışlardır. Sırasıyla KB ve 

GD'de Ardoukoba yanardağı ve Fialé yanardağı arasındaki rıft çöküntüsü alanında yer 

almaktadır. 150 m yüksekliğindeki riftin ekseninde sıralanmış 9-11 "cinder" volkanik 

konilardan oluşmaktadır. İnki Garayto’nun dizi kraterleri NW/SE yönüne yayılmıştır. Bu İnki 

Garayto volkanları Ghoubet volkanlarından daha genç olmalı. Yayılan lav akışı kuzey ve 

güney yönlerine devam ettiğini net bir şekilde görünmektedir. Aa lav tipi bir karaktere 

sahiptirler ve bazı konilerde volkanik bombalar bulunur. Farklı püskürme merkezlerinde 

püsküren bu lavlar, bazalt ve bazaltik traki-andezit olarak iki gruba ayrıldı. Bazaltik bileşimli 

lavlar başlıca plajiyoklaz, olivin, piroksen ve opak mineral kristallerinden oluşur. Kayaçlar 

taneler arası bir doku sergilerler ve bazen mikrokristalin ve mikrolit arasındaki dolgu volkanik 

camla birlikte intersertal doku gözlenir. Bazaltik traki-andezit lavların mineralojik topluluğu 

plajiyoklaz, klinopiroksen ve opak mineral bileşimine sahiptir. Kayaçlar intersertal dokulu bir 

hamur sergilemektedir. Inki Garayto volkanlarından gelen kayalar bazalttan bazaltik traki-

andezit alanına kadar değişir. Inki Garayto kayaları subalkaliden hafif orta ila alkalin zona 

doğru eğilim gösterir ve aynı zamanda toleyitik bir karaktere sahiptir. Al2O3 ve MgO içeriği 

SiO2 ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu azalma kabaca plajiyoklaz, klinopiroksen ve 

olivin fraksiyonasyonundan kaynaklanmaktadır. Na2O ve K2O içerikleri, kalsik plajiyoklaz 

kristalleşmesi sonucu silika artışı ile pozitif korelasyon göstermektedir. Ana oksit 

diyagramlarından da görülebileceği gibi, klinopiroksen, olivin, demir titanyum oksit ve apatit 

gibi mafik mineral fazların fraksiyonu ile tutarlı bir ilişki olduğu görülmektedir. CaO sabiti, 

esas olarak plajiyoklaz ve klinopiroksen tarafından fraksiyonlanmaya bağlı olabilir. Çok 

elementli modellerin N-tipi MORB normalize edilmiş eser element konsantrasyonlarının 

tümü, tüm büyük iyon litofil elementlerinde (LILE), Rb, Ba, Th, U, Pb, K ve hafif nadir 

toprak elementlerinin hafifçe tükenmesi ile karakterize edilir (LREE), La, Ce, Pr, Nd, N-tipi 

MORB'a göre yüksek alan kuvvetli elementlere (HFSE) göre Nb, Ti, Zr, Y. Cs ve U pozitif 

anomalilere sahiptir ve bu Sc ve U zenginleşmesi kabuktan etkilenmiş olabileceklerini 

desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Inki Garayto, toleyitik, afirik, porfirik, MORB, LILE, HFSE. 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

The Afar depression is located at the complex junction of the Red Sea and Gulf of Aden 

oceanic ridges, as well as the northern end of the East African Rift (Jacques et al., 1996). The 

extensional plate boundary between the African and Arabian plates runs east-west between 

the Gulf of Aden and Gulf of Tadjoura axis in the Republic of Djibouti, and penetrates inland 

into the volcanic ranges of the Afar depression (Ruegg and Kasser 1987). These volcanic 

ranges are believed to be exposed features similar to mid-oceanic ridge valleys (Tazieff et 

al.,1972). The Asal Rift is the first segment of the Aden-Tadjoura Ridge visible from the land 

(Jacques et al., 1996). The Asal Rift is thought to be a short-emerged segment of the Tadjura 

ridge with a tectonic direction change (from the NE-SW direction characterizing the Tadjura 

axis to NW-SE in the Asal Rift). The major tectonic, magmatic, and seismic activity occurs 

on this floor, which is 12 km long between Lake Asal and Ghoubbet and 3-6 km wide 

(Vellutini 1990). 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 885 Sofia, Bulgaria



 

In this present paper, we will provide new petrological and geochemical data to study the 

petrological and magmatic evolution of these different volcanic centers all belonging to Inki 

Garayto axial chain. 

 

2. REGIONAL GEOLOGY  

The Afar depression is the meeting point of three major tectonic structures: the Red Sea, the 

Gulf of Aden, and the East African rift systems (Tazieff et al., 1972). Continental stretching, 

rifting, and volcanism are actively deforming the Afar depression. The three extensional 

features of the Sheba Ridge, the Red Sea Ridge, and the East African Rift join together in a 

complex geometry here. For the last 30 Ma, the Red Sea Ridge and the Sheba Ridge have 

been spreading to the south and west, respectively. Nonetheless, they penetrate the Afar 

depression rather than joining immediately through the Bab el Mandeb Strait (Vigny et al., 

2007). 

The Afar Triangle is a region of active extensional tectonics and basaltic magmatism from 

which the rift systems of the Gulf of Aden, Red Sea, and Ethiopia radiate. The main 

components of Afar tectonics are normal faults and open fissures. The Red Sea rift system 

divides southward, with one branch (eastern) continuing along the southern Red Sea and the 

other (western) penetrating on land near the northern apex of the Afar Triangle and producing 

an almost uninterrupted series of volcanic centers. Volcanism and tectonics are most active in 

the later ramification. As it reaches the Afar area, the Ethiopian Rift separates into slightly 

divergent branches before joining the Red Sea rift system (Tendaho Rift) near Lake Abhe. 

The third rift system (the Gulf of Aden) does not connect directly to the junction's other two 

arms. It enters land through the rifts of Asal, Inakir, and Manda, which essentially parallel the 

Red Sea system for hundreds of kilometers before branching off as a NW-trending horsetail 

and integrating with the complicated extensional structure of the Afar Triangle's northern 

section (Abbate et al., 1995). 

The tectonics have resulted from the interaction of the three major plates' continental nature 

with hotspot-induced layering and structural heterogeneity, as well as the shifting geometry of 

the triple junction (Lépine and Hirn 1992). Masses of hyaloclastites often characterized the 

start of the rift opening and the first ascent of magma through the cracks that resulted 

(Stieltjes 1973).  

The Asal rift (Figure 1) is impacted by a NE-SW distensive tectonic that divides it into NW-

SE parallel panels with individualized borders and an internal floor where tectonic and 

magmatic activity is now taking place (Vellutini et al., 1993). The Asal-Ghoubet rift is a 

location where continental deformation has formed normal faults oriented NW-SE, resulting 

in block extension. This NW-SE tectonic direction is dominant and the primary direction. 

Recent normal faults and open fissures (Stieltjes 1973) align parallel to this tectonic 

orientation, indicating the rift's current trajectory. 

This chain is structured around a sequence of extremely near (ten meter distance) fractures 

that open as scars at the apex of a bubble along the NW-SE axis in the Eritrean direction 

(Stieltjes 1973). There has been no absolute dating of Asal series lavas. However, this series 

overlies the Dat'Ali series (0.8 Ma), allowing us to date the Asal series from 0.7 Ma to the 

present (Ardoukoba eruption, 1978). (Vellutini 1990). 
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Figure 1. Geological map of Assal-Ghoubet area based on Digital elevation model. 

 

 
Figure 2. View of Inki Garayto axial chains volcanoes and their lava field 

The volcano of Inki Garayto and the associated parasitic volcanoes form an axial chain which 

follows the NW-SE direction which is perpendicular to the axis of the opening of the Assal-

Ghoubet rift. The region consists of an erupted large series of craters (Figure 2). This crater 

was first erupted with a large amount of hyaloclastite ash. Then, it is possible that porphyritic 

basalt containing rounded plagioclase crystallized in the deep magma chamber came out and 

did not spread much because it was dense, but remained at the bottom of the crater. A dense 

basalt ash emerged and spread to the crater wall and its surroundings, then again, lava in 

basalt lava composition came out from deeper and flowed, and then aa lava spread over all of 

them and in a long distance. It is clearly seen that the spreading lava flow continues to the 

north and south directions. They have a lava type character and some cones have volcanic 

bombs.  
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3. METERIAL AND METHOD  

A total of 23 representative rocks samples have been systematically collected from Inki 

Garayto axial volcanic chain. Open-top glossy thin sections were made in the Thin Section 

Laboratory at Ankara University Earth Sciences Application and Research Center (YEBİM). 

The Leica brand DMLP model polarizing microscope in the Petrography Research Laboratory 

was used for detailed petrographic examinations of these thin sections.  

Within the scope of the study, 23 samples with the least alteration were selected among the 

samples collected representing the volcanic sequence from the study area, and analyzes of 

main element oxides and trace elements were made. Major oxide and trace element 

geochemical analyzes of the samples were carried out in the laboratories of the Geosciences 

Application and Research Center (YEBİM) in the Department of Geological Engineering at 

Ankara University. Analyzes Major element oxide and trace element analyzes were 

performed on Spectro brand X–LAB 2000 model Polarized Energy Dispersive X-Ray 

Fluorescence Spectrometer (PEDXRF).  

 

4. PETROGRAPHY  

The lava emitted by various volcanic cones of Inki Garayto have the character of aa lava type 

(figure 3). These lavas erupted in different eruption centers were divided into two groups as 

basalt and basaltic trachy-andesite. The basaltic lavas with porphyric composition are mainly 

composed of plagioclase, olivine, pyroxene and opaque mineral crystals (Figure 4). The rocks 

exhibit an intergranular texture and sometime intersertal texture is observed with the filling 

volcanic glass between microcrystalline and microlite. Opaque minerals are abundant in the 

matrix. Clinopyroxene is observed in large phenocrystals and micro-phenocrystals having a 

texture euhedral and subhedral to anhedral in some sample due to the matrix which corroded 

and embayed it. The clinopyroxene have a big size of 6 mm and more and also 1-2 mm size. 

Deep embayment is observed in ADI-53 and ADI-83 samples. It contains plagioclase 

inclusion with poikilitic texture olivine, pyroxene and opaque mineral with poikilitic texture. 

We observed that the pyroxene clustered together forming a glomeroporphyric texture (ADI-

50, 51, 52, 63).  

 

  
Figure 3. Hand specimen of Inki Garayto axial chain. Left picture full phenocryst of plagioclase and Right 

picture phenocryst of olivine and pyroxene with phaneritic texture.  

Plagioclase occurs as phenocrysts and micro-phenocryst have euhedral to subhedral texture. 

The plagioclase phenocrystals clusthered into a glomeroporphyric texture. We observed in 

same samples that the plagioclase have carlsbad and polysynthetic twins and there is also 

plagioclase without twin. Inclusion of plagioclase, olivine, pyroxene and opaque mineral as a 

poikilitic texture. Specially in ADI-61 sample, olivine micro-phenocrysts are found in 

inclusion in a plagioclase phenocryst as a glomeroporphyritic texture. Slight zoning is 

8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE 

August 29-30, 2022 888 Sofia, Bulgaria



 

observed on the borders of plagioclase due to matrix (ADI-63, 66). The phenocryst of 

plagioclases is corroded and embayed deeply by an intergranular texture matrix and by some 

phenocryst of plagioclase and clinopyroxene minerals. We found that the plagioclases are 

bytownite for all the samples. 

The olivine is present as a phenocryst and micro-phenocryst (ADI-56, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 

80, 81, 82, 83) and we have not observed olivine in the others porphyritic rocks. The mineral 

shows a euhedral to subhedral texture. It corroded by the matrix and plagioclase phenocryst 

(ADI-60, 62, 63, 80, 83). Olivine phenocrystals show iddingzite formation inside the fractures 

and contain opaque minerals on inclusion (ADI-78, 80, 81).  

 

 
Figure 4. Photomicrographs of thin sections from the studied Inki Garayto basalt thin section in left and 

basaltic trachy-andesite thin section in right.  

The basaltic trachy-andesite (Figure 4) lavas have mineralogical assemblage of plagioclase, 

clinopyroxene and opaque mineral composition. The rocks are dominated by the component 

matrix of plagioclase microlite in trachytic texture and pyroxene microcrystals. The rocks 

exhibit an intersertal texture groundmass. Opaque minerals are abundant as microcrystalline 

in the matrix and also as a phenocryst. Clinopyroxene is observed as a subhedral phenocryst 

embayed by phenocrysts of opaques minerals (ADI-68) and a clinopyroxene phenocryst 

inclusion as a poikilitic texture (ADI-70). Clinopyroxene is present as a micro-phenocrystal 

(ADI-74 and 75) surrounded by an intersertal matrix. Plagioclase occurs as micro-phenocrysts 

and microlite form. They are euhedral to subhedral textures with 1-2 mm size. The olivine is 

rarely observed as a phenocryst (ADI-71, 72) and has a euhedral to subhedral texture. 

 

5. GEOCHEMISTRY  

5.1. Geochemistry based on classification  

The volcanic rocks of Inki Garayto axial chain have been classified here on the basis of their 

total alkalis and silica contents using the total alkalis (K2O + Na2O) versus SiO2 (TAS) 

classification diagram of Le Bas et al., 1986 (Figure 5). The TAS diagram is suitable for fresh 

volcanic rocks. The loss of ignition (LOI) value obtained by chemical analysis is generally 

1% and it can be considered that the volcanic rocks are fresh. In the TAS diagram, the rocks 

from Inki Garayto volcanoes range from basalt to basaltic trachy-andesite field (Figure 5). 

The total alkalinity of the samples belonging to these axial volcanic chains is increasing 

gradually, without showing much increase in silica values. Inki Garayto rocks exhibit a 

tholeitic character (figure 6). 
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Figure 5. Inki Garayto volcanics rocks are plotted on the total alkali versus SiO2 classification diagram 

(Le Bas et al., 1986). 

  
Figure 6. AFM diagram showing the whole rock composition in terms of Na2O + K2O, FeOT and MgO 

(Irvine and Baragar 1971). 

 

5.2. Major element geochemistry  

The Harker diagram (wt%) comparing the major elements versus SiO2 is shown in Figure 7. 

Al2O3 content display a negative correlation with SiO2. this decrease is roughly due to the 

fractionation of the plagioclase and clinopyroxene. MgO contents show a negative correlation 

with SiO2. This negative correlation could be associated with the extensive fractionation of 

olivine and clinopyroxene. Na2O and K2O contents show a positive correlation with the 

increase in silica as a result of crystallization of calcic plagioclase (Figure 7). As can be seen 

from the major oxide diagrams, it is observed that there is a consistent relationship with the 

fraction of mafic mineral phases such as clinopyroxene, olivine, iron titanium oxide and 

apatite (Figure 7). The CaO ratios are relatively constant, indicating that fractionation of 

olivine predominates during fractionation. This CaO constant may be due to fractionation 

mainly by plagioclase and clinopyroxene. P2O5 contents show an increase with increasing 

SiO2, indicating the fractionation of apatite during evolution. TiO2 contents show a positive 

trend as a function of the increase of SiO2, which is due to the fractionation of iron oxide and 

titanium minerals such as magnetite and ilmenite. The positive trend of Fe2O3 relative to SiO2 

indicates that olivine, pyroxene, magnetite and ilmenite were formed by fractional 

crystallization. Thus, the positive trend of MnO content relative to SiO2 exhibit pyroxene 

fractional crystallization. 
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Figure 7. Harker diagram of major element 

 

5.3.Trace element geochemistry   

Harker trace element concentrations diagrams are plotted against silica in Figure 8 to 

demonstrate the compositional variattheseof this volcshows rock groups. The contents of the 

Ba, Rb, Th, Zr, Pb, La, Y and Nb variation diagrams drawn against SiO2 show a positive 

correlation and Sr element show a negative anomaly. The transition metals Ni and Cu show 

negative correlations with silica while Co and Zn show positive correlation. On the other 

hand, U concentrations stay broadly constant with increasing silica Si02 values (Figure 8). 

The concentrations of incompatible trace elements of Ba, Rb, Sr, Th, Zr and Nb elements of 

the rocks generally increase with the differentiation depending on the increase in the amount 

of silica. Considering that Th, Zr, and Nb elements are mostly enriched in accessory minerals 

in the rock, the positive relationship observed in these elements indicates the crystallization of 

main mineral phases such as plagioclase and clinopyroxene. The increase in Y element 

depending on the increase of SiO2 indicates the formation of the pyroxene mineral in the rock 

composition.  

 

  
Figure 8.  Harker diagram of trace element variation.  

 

6. CONCLUSION AND DISCUSSION   

N-type MORB normalized trace element concentrations of representative rocks from the Inki 

Garayto axial chain have been plotted on incompatible multi-element diagrams in Figure 9 to 

demonstrate some of the petrogenetic variations in space and time. Normalizations values (N-

MORB) used for the diagrams are from Sun and McDonough (1989). 
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As can be seen from Figure 9, the multielement patterns are all characterized by significant 

enrichment in all the large ion lithophile elements (LILE), Rb, Ba, Th, U, Pb, K and slightly 

depleted of the light rare earth elements (LREE), La, Ce, Pr, Nd, relative to the high field 

strength elements (HFSE) Nb, Ti, Zr, Y with respect to N-type MORB. Cs and U have 

positive anomalies and these Sc and U enrichment supports that they may have been affected 

by the crust.  

 

Figure 9. N-MORB normalised patterns for the volcanic rocks from Inki Garayto. N-MORB normalising 

values are taken Sun and McDonough (1989). 

The geology, mineralogy, petrography and geochemical analysis reveal that the Inki Garayto 

basaltic eruption has been contaminated with continental crust and act to form heterogeneous 

textural features in terms of crystal distribution and elemental compositions.    
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ÖZET 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Haziran 1992 yılında soğuk savaşın ardından 

İstanbul‟da Türkiye öncülüğünde kurulmuştur. KEİ‟nin kapsama alanı ağırlıklı olarak eski 

Doğu Bloku ülkelerini içermektedir. KEİ‟ye üye olan ülkeler: Türkiye, Moldova, Arnavutluk, 

Azerbaycan, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna‟dır. 

11 üye ülkenin katılımı ile oluşan ve devlet, hükümet başkanlarının katılımlarıyla imzalanmış 

olan Zirve Bildirisiyle amaçlanan Karadeniz bölgesinin refah, barış ve istikrar bölgesi 

olmasıdır. Bu doğrultuda ekonomik işbirliği ise nihai amaçların çatısını oluşturmaktadır. 

KEİ‟nin başarı karnesi ise üye ülkelerin ekonomik işbirliğinden hangi boyutlarda ve ne ölçüde 

yarar sağladığı ile ölçülmektedir. Bu çalışmanın amacı Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü‟ne üye olan ve kuruluş yılı olan 1992 yılından bugüne kadar üye ülkelerin 

makroekonomik göstergeleri ile finansal gelişmişlik düzeylerinin araştırılmasıdır. Üye 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, siyasi ve tarihsel konumlarının farklılık göstermesi, 

KEİ‟den homojen olarak fayda sağlamalarında kabul edilebilir bir engeldir.  

Bunun için üye ülkelerin 1992-2022 yılına değin yıllık bazda GSYİH, Cari Açık, Enflasyon 

Oranı, Finansal Gelişmişlik Düzeylerinin nasıl bir değişim gösterdiği VAR analizi ile 

araştırılacaktır. KEİ‟nin üye ülkelerin GSYİH artışına doğrudan katkısı, Sovyetler Birliği‟nin 

ardından küresel finansal sisteme entegrasyon başarısı ve finansal gelişme süreçlerine etkileri 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. İlgili ülkelerin makroekonomik göstergeleri ve 

finansal gelişmişlik düzeyleri arasındaki dinamik ilişkinin de ortaya konması araştırılacak 

olup söz konusu çalışmanın iktisadi finans alanında literatüre katkı sunulması 

hedeflenmektedir. Aynı zamanda karşılaştırmalı analiz sonuçlarının KEİ‟nin ekonomik iş 

birliği başarısına projeksiyon tutması beklenmektedir.  

Anahtar Kelime: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Faktörler, Finansal 

Gelişmişlik Düzeyi  
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ABSTRACT 

After the end of cold war, The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) was 

established in Istanbul in June 1992, under the leadership of Turkey. The coverage area of the 

BSEC mainly includes the former Eastern Bloc countries. The countries that are members of 

the BSEC are: Turkey, Moldova, Albania, Azerbaijan, Romania, Armenia, Bulgaria, Greece, 

Georgia, Russia, Ukraine. The Summit Declaration, which was created with the help of its 11 

members and signed with their participation, aims to make the Black Sea region one of 

prosperity, peace, and stability. In this direction, economic cooperation constitutes the 

framework of the ultimate goals. The degree and magnitude of the BSEC's gains from the 

member nations' economic cooperation serve as a gauge of the organization's success. The 

aim of this study is to investigate the member nations' financial and macroeconomic 

development levels since 1992, the founding year of the Black Sea Economic Cooperation 

Organization.  The member countries varying political, economic, and historical stances 

constitute a reasonable barrier to their ability to equally benefit from the BSEC. For this 

purpose, the changes in the GDP, Current Account Deficit, Inflation Rate, Financial 

Development Levels of the member countries on an annual basis until 1992-2022 will be 

investigated by VAR analysis. Comparative evaluations will be made of the BSEC's direct 

impact on the GDP growth of the member nations, the success of the post-Soviet Union 

integration into the global financial system, and its influences on the processes of financial 

development It will also be investigated to reveal the dynamic relationship between the 

macroeconomic indicators and financial development levels of the relevant countries, and it is 

aimed to contribute to the literature in the field of economic finance. In addition, it is 

anticipated that the findings of the comparison analysis will uphold expectations for the 

BSEC's success in fostering economic cooperation. 

Keywords: Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC), Economic Factors, 

Level of Financial Development 

 

GĠRĠġ 

Tarihsel olarak Karadeniz Bölgesi pek çok medeniyete kucak açmış bir coğrafyadır. Ayrıca 

jeopolitik konumu dünya siyasetine doğrudan etki etmektedir. Karadeniz‟in Asya, Avrupa ve 

Kafkasya ile köprü görevi görmesi önemli bir ticaret ağı yaratmış ve ekonomik değer arz 

etmiştir. Romanya ve Bulgaristan olmak üzere Karadeniz‟e kıyısı olan ülkelerin Avrupa 

Birliği‟ne 2007 tarihli üyeliği AB ve Karadeniz bölgesi arasındaki politik ilişkileri 

hızlandırarak, ortak ekonomik faaliyetleri gündeme getirmiştir. Bu amaçla AB, Karadeniz 

bölgesiyle başta ticaret, enerji ve finans gibi konularda işbirliğini geliştirecek daha somut 

adımlar atmak için “Karadeniz Sinerjisi” isimli bir girişimde bulunmuştur (Yazgan, 2017: 68). 

Uluslararası ticaret, finans, bölgeselleşme ve ekonomik entegrasyonların önemi 

küreselleşmenin momentum kazandığı 1990‟lı yıllarda artmıştır. Dolayısıyla ülkeler ortak 

çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerle ticari ve finansal faaliyetlerini serbestleştirmek ve 

işbirliklerini geliştirmek için ekonomik örgütler kurmaktadır. Ülkeler için daha kolay bir 

seçenek ise çıkarlarına uygun işbirliği örgütlerine üye olmaktır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü (KEİ) benzer amaçlarla kurulan bölgede siyasi ve ekonomik işbirliğini 

zenginleştirmeyi hedefleyen bir örgüt olarak hayata geçirilmiştir (Genç, Avcı ve Sevgin, 

2017: 16). Teorik olarak ekonomik işbirliklerinin üyelerine bazı avantajlar getirmesi 

beklenmektedir. Başlıca; rekabet artışı, genişleyen pazarın sağladığı ölçek ekonomileri, 
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yatırım artışı, ekonomide pozitif dışsallıkların oluşması, üretim faktörlerinin mobilitesi 

sayesinde kaynak verimliliğinde artış ve döviz gelirlerinde artış sıralanmaktadır (Savrul ve 

İncekara, 2015: 90). 

KEİ, 1992 yılında başta Türkiye‟nin girişimleriyle Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, 

Arnavutluk, Bulgaristan, Rusya, Romanya, Yunanistan, Ermenistan ve Ukrayna‟nın üyelikle 

oluşmuştur. Sırbistan ise kurucu üyelerden olmayıp daha sonradan örgüte katılmıştır. KEİ‟nin 

kuruluş felsefesi, Sovyetler Birliği sonrası bölge ekonomilerinin liberal iktisat politikalarına 

geçişini hızlandırmak, siyasi istikrara ve bölge barışına katkı sağlamak ve diğer sosyal 

sorunlar karşısında ortak çözümler üretmektir (Noyan ve Güney, 2012: 103). KEİ‟yi oluşturan 

deklarasyonun ilk metni 25 Haziran 1992 yılında İstanbul Deklarasyonu adıyla devlet ve 

hükümet başkanları tarafından imzalanarak faaliyete geçilmiştir (Oktay, 2006: 150). KEİ‟nin 

yalnızca bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölgede 

etnik, dini, mezhepsel ve diğer sosyolojik unsurlardan doğan kutuplaşmaların ve 

düşmanlıkların önüne geçmesi beklentiler arasındadır. Bu bağlamda küreselleşme 

rüzgarlarının da etkisiyle KEİ; küreselci, karşılıklı bağımlı, evrensel ve her alanda birliktelik 

unsurlarını içeren temellere dayanmaktadır (Kona, 2003: 40). Ne var ki günümüzde hala 

bölgesel siyasi ve askeri gerilimler tamamen çözüme kavuşmuş değildir.  

Öte yandan KEİ üyelerinin pek çoğu KEİ üyeliğini, Avrupa Birliğine adaylık için bir başarı 

karnesi olarak kullanmaktadır. Çünkü KEİ üyelerinin çoğunun nihai amacı AB üyesi ülke 

olmaktır. KEİ içerisinde ekonomik, siyasi ve hukuki normlara riayet edilmesi üye ülkelerin 

kalkınmasına yarar sağlarken AB‟ye de uyumlu olabileceklerine dair pozitif bir görünüm 

sergilemektedir. Ne var ki AB‟nin üyelik için talep ettiği ekonomik ve hukuki kriterler ile 

karşılaştırıldığında KEİ içerisindeki başarılar yeterli değildir. AB üyeliği için kesin şart 

koşulan Kopenhag ve Maastricht kriterlerini KEİ üyelerinden neredeyse hiçbiri 

sağlayamamaktadır. Buna rağmen KEİ üyelerine; ekonomik ilişkilerini çeşitlendirme, 

uluslararası ticarette ikili ve çok taraflı anlaşma sağlama ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği 

yapma deneyimleri kazandırmıştır (Kona, 2003: 49-50). 

KEİ çalışma gruplarının tüm üyelerde geliştirmeye çalıştığı temel işbirliği alanları; ticari ve 

ekonomik faaliyetler, gümrük, turizm, ulaşım, enerji, tarım ve tarıma dayalı sanayi, küçük ve 

orta ölçekli girişimcilik, iletişim teknolojileri, bilim ve teknoloji, bankacılık ve finans olarak 

sıralanmaktadır. Bunların yanında bölgenin çevre koruma politikalarını ve gençlik spor 

faaliyetlerini finanse etmek diğer görevler arasındadır. Organize suçla mücadele etmek, 

eğitim olanaklarını desteklemek, bölge hakkında ekonomik ve istatistik veriler toplamak diğer 

sosyal çalışmalar arasında yer almaktadır (Chitiba, 2016: 15). 

Karadeniz bölgesinin kalkınması ve KEİ üyesi ülkelerinin refah seviyesinin artması için 

finans ve bankacılık alanında işbirliğine itina gösterilmektedir. Özellikle eski Sovyetler Birliği 

ülkelerinin planlı ekonomiden doğrudan liberal ekonomiye geçiş süreci bağımsız para 

politikalarında ve finansal sisteme entegrasyonlarında büyük sorunlar yaratmıştır. Üye 

ülkelerin ortak para birimine sahip olmaması ya da kendi para birimlerinin konvertible 

olmaması mal ve hizmet ticaretini zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan aynı ülkelerin finansal 

sistemlerinin yeterince derin olmaması başka bir sorundur. Yunanistan ve Türkiye gibi liberal 

ekonomi politikalarını daha önce benimsemiş ülkeler ile eski Sovyet ülkeleri arasında yapısal 

farklar bulunmaktadır. Öncelikle Yunanistan ve Türkiye, başta Avrupa ve Amerika olmak 

üzere batılı ülkeler ile temeli eskiye dayalı görece iyi ilişkilere sahiptir. Her ne kadar iki ülke 

sanayileşme sürecine gecikmeli dahil olmuş olsalar da özel sektör liderliğinde üretim yapısını 

benimsemişlerdir. Finansal açıdan bakıldığında ise aynı iki ülke neo-liberal politikaların 

etkisine daha erken girmiş olduğu için bankacılık ve finans kurumları daha gelişkindir ve 

küresel sermaye ile entegredir. Yunanistan ve Türkiye‟nin bir başka özelliği ise NATO üyesi 
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olmalarından kaynaklı olarak başta ABD ile daha yakın ilişkiler içinde olmalarıdır. Diğer KEİ 

ülkelerine bakıldığında ise tüm bu bahsedilen unsurlarda eski Sovyet etkisi göze 

çarpmaktadır. 

Eski Sovyet bloğundan gelen KEİ üyesi ülkelerde, örgütün kuruluş dönemlerinde merkezi 

planlamaya dayalı ekonomik faaliyetler hala devam etmekteydi. Dolayısıyla liberal ekonomi 

politikalarına geçiş sürecinde kurumsal dönüşümleri zaman almıştır. Devletin ekonomideki 

hakimiyeti kademeli olarak azaltılarak, özel sektörün teşvik edilmesine dayalı bu süreçte 

ülkeler arasında yapısal farklılıklar gerçekleşmiştir. Bazı ülkeler neo liberalizme daha hızlı 

adapte olup, kurumlarını ihtiyaçlara göre yeniden dizayn ederken, bazıları ise geleneksel 

politikalara devam etmiştir. Bu sebeple kuruluşundan günümüze KEİ üyelerinin gelişmişlik 

düzeylerinde, makro ekonomik görünümlerinde ve hukuk sistemlerinde homojen bir tablodan 

bahsetmek mümkün değildir.  

KEİ üye ülkelerinin tarihsel, etnik, siyasi, dini ve birikim rejimlerinden kaynaklı farklar, örgüt 

politikalarının başarısı için en büyük handikaptır. Çünkü siyasi, askeri ve ekonomik açıdan 

güçlü ülkeler diğer üyeler üzerinde baskı kurabilmekte ya da kendi aralarında mikro çıkar 

grupları yaratabilmektedir. Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeylerine sahip olması, diğer 

uluslararası kuruluşlarla ilişkileri, sahip olduğu hammadde ve üretim yapıları, ayrıca 

uluslararası finansal sistemdeki farklı konumları tüm üyelerin KEİ‟den yakın derecede fayda 

sağlamasına engeldir. Örneğin; dış ticaret kompozisyonunda geniş mal yelpazesine sahip ve 

düşük maliyetle üretim yapan ülkeler örgüt içi ticarette daha avantajlı konumda olmaktadır. 

KEİ‟nin örgüt olarak ticari başarısızlığının temelinde üye ülkeler arasında katma değeri ve 

teknolojik donanımı yüksek ürünlerin ihracatında, mukayeseli üstünlük teorisine göre zayıf 

kalması yatmaktadır. Bu durum ülkelerin dış ticaret açığını ve buna paralel olarak döviz 

talebini arttırarak ulusal paraların değerini düşürmektedir. Üye ülkelerin genel olarak ihracatı 

katma değeri daha düşük nihai mal ve hammaddeye dayanması sebebiyle teknolojik ürünlerde 

dışa bağımlılığını artırmaktadır (Demirkaya, 2020: 757).  Finansal gelişmişliği daha güçlü ve 

uluslararası parasal sistemde ulusal parası daha güçlü olan ülkeler bu üstünlüklerini birbirine 

karşısında kullanarak diğerlerinden daha çok yarar sağlayabilmektedir. Tüm bu sebeplerden 

dolayı KEİ‟nin başarılı olabilmesi üye ülkelerin sıfır toplamlı bir oyunun oyuncuları 

olmasından ziyade tüm üyelerinin mutlak refahını artıracak faaliyetlerden geçmektedir.   

 

ARAġTIRMA VE BULGULAR 

Araştırmaya KEI üye ülkeleri olan Türkiye, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, Romanya, 

Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna dahil edilmiştir. Seçili 

ülkelerin 1992-2021 yıllarını kapsayan ve bu çalışma için ilgili makroekonomik 

göstergelerinin analize dahil edilmesine karar verilmiş ve değişkenler olan” GSYİH, Cari 

Açık, Enflasyon Oranı, Finansal Gelişmişlik Düzeylerinin (Özel sektöre kullandırılan 

kredilerin GSYİH‟e oranı)” yıllık bazda verileri wordbank open data 

“https://data.worldbank.org/” „internet adresinden sağlanmıştır.  

Bu çalışma ile hedeflenen, KEİ‟nin üye ülkelere, üye olduktan bu yana ekonomik büyüme 

oranlarına, finansal gelişme süreçlerine ve diğer seçili makroekonomik göstergelerine ne gibi 

etkileri olduğunun araştırılması ve gözlemlenmesidir. İlgili ülkelerin 1992-2021 dönemleri 

kapsamında makroekonomik göstergeleri ve finansal gelişmişlik düzeyleri arasında dinamik 

ilişkilerin de ortaya konması hedeflenmektedir. 2022 yılı analize dahil edilememiştir çünkü 
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veriler yıllık bazda toplanmış olduğundan 2022 verileri henüz yıllık bazda mevcut değildir. 

Bu çalışmanın belirtilen kapsamda iktisadi finans yazınına katkı sunması amaçlanmaktadır.  

VAR analizi gerçekleşmeden önce, AR karakteristik polinomu tüm ters köklerinin birim 

çember içinde veya üzerinde olması gerektiğinden bunun test edilmesi gerekmektedir Bu da 

kurulan VAR modelinin yapısal olarak istikrarlı olduğunun kanıtı olacaktır. Aşağıda Şekil-1‟ 

de yer alan bu test sonucunda bütün AR karakteristik polinomu ters köklerinin hepsinin 

çember içinde konumlandığı görülmektedir. Bu da kurulan VAR modelinin istikrarlı 

olduğunun kanıtıdır.   

 

ġekil 1. AR Karakteristik Polinomu Ters Köklerin Birim Çemberde İçinde Konumlanması 

 

Tüm birim köklerin çember içinde konumlanmış olduğuna emin olduktan sonra, tüm zaman 

serilerinin durağanlık koşulunu sağlaması gerektiğinden, zaman serilerini ADF test istatistik 

yöntemi ile test edilmesi gerekmektedir. Zaman serileri eğer durağanlık şartını sağlamıyorsa 

burada sahte regresyon sorunu doğacak olup, sonuçlar ile gerçek ilişkiler elde edilemeyecektir 

(Granger ve Newbold, 1974).  

 

ADF ile durağanlık koşulu, H0 hipotezi ile sınanacaktır. 

H0: Zaman serisi birim kök ihtiva etmektedir. Seri durağan değildir.   

H1: Zaman serisi birim kök ihtiva etmemektedir. Seri durağandır.   

Aşağıda sunulan Tablo-1‟de ADF testi sonuçları mevcuttur. Zaman serilerinin düzey seviyede 

birim kök içerdiği ve durağanlık koşulunu sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu sorunun 

giderilmesi için ise tüm zaman serilerinin 1. seviyeden farkları alınmıştır. Bunun sonucunda 

H0 hipotezi reddedilerek H1 hipotezinin kabul edilmesine karar verilmiştir. Aşağıda sunulan 

Tablo-1‟de 1. düzeyde farkları alınmış test sonuçları, kanıtları mevcuttur.  
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Tablo 1. ADF Test Sonuçları  

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic   Prob.* 

     
     Null Hypothesis: D(GSYIH) has a unit 

root -15.47294  0.0000 

Null Hypothesis: D(Finansal Gelişmişlik 
Oranı) has a unit root -7.163424  0.0000 

Null Hypothesis: D(ENFLASYON) has a 
unit root -9.191512  0.0000 

Null Hypothesis: D(Cari İşlemler 
Dengesi) has a unit root -10.16360  0.0000 

     

     
Zaman serilerinin birinci dereceden farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Bu aşamadan 

sonra uygun gecikme uzunluğuna karar verilmesi ve modele dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi kriterlerince en çok doğrulanan gecikme uzunluğu uygun gecikme uzunluğu olacaktır. 

En çok doğrulanan gecikme uzunluğunu tespit etmek için, en çok “*” işareti olan gecikmek 

uzunluğunun bulunması gerekmektedir. 

 

Tablo 2. VAR Lag Order Selection Criteria 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1115.301 NA   1.08e+08  29.84803  29.97163  29.89738 

1 -871.3764  455.3261  247538.3  23.77004 
  24.3880

3 
  24.0168

0 

2 -854.0179 
  30.5508

6* 
  239654.

0* 
  23.7338

1* 
 24.84621

*  24.17798 
3 -844.7261  15.36253  289332.0  23.91270  25.51949  24.55427 

4 -827.7608  26.23968  287073.7  23.88695  25.98814 
 24.72594

* 
5 -817.1438  15.28836  341277.4  24.03050  26.62609  25.06689 
6 -802.9147  18.97218  374048.0  24.07773  27.16771  25.31152 
7 -791.1201  14.46809  445978.0  24.18987  27.77425  25.62107 
8 -778.4792  14.15777  532737.3  24.27945  28.35822  25.90806 
       
        

Yukarıda yer alan Tablo 2 incelenerek modele dahil edilmesi gereken uygun gecikme 

uzunluğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bilgi kriterlerinde en çok doğrulanan gecikme 

uzunluğunun 2 gecikme uzunluğu olduğu görülmektedir. LR, FPE, AIC ve SC bilgi 

kriterlerince doğrulanan 2 gecikme uzunluğunun uygun gecikme uzunluğu olduğuna karar 

verilir ve modele dahil edilir.  

 

Bu aşamadan sonra “VAR Granger Nedensellik Blok Dışsallık Wald Testinin yapılmasına 

karar verilir. Bu test ile istatistiksel olarak anlamlı nedensel ilişkilerin ortaya konması 

mümkün hale gelir. Bu yöntem kullanılarak geleceğe dair tahminlemelerin yapılması mümkün 

olmaktadır (Hendry, 2004:16). 
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Tablo 3. Granger Nedensellik/ Blok Dışsallık Wald Testi Çıktıları 

.    
        

Bağımlı DeğiĢken: Finansal Gelişmişlik Oranı (Özel 

Sektör Kredileri/GSYİH) 

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GSYIH  0.413795 2  0.8131 

Enflasyon  0.745499 2  0.6888 

Cari İşlemler Dengesi   1.617124 2  0.4455 

    
    All  2.630157 6  0.8536 

    
        

Bağımlı DeğiĢken: GSYIH  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    Finansal Gelişmişlik 

Oranı  5.216155 2  0.0237 

Enflasyon  1.003707 2  0.6054 

Cari İşlemler Dengesi  17.85806 2  0.0001 

    
    All  21.93794 6  0.0012 

    
        

Bağımlı DeğiĢken: Enflasyon 

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    Finansal Gelişmişlik 

Oranı  3.013669 2  0.2216 

GSYIH  4.192582 2  0.1229 

Cari İşlemler Dengesi  1.184271 2  0.5531 

    
    All  8.937730 6  0.1771 

    
        

Bağımlı DeğiĢken: Cari İşlemler Dengesi 

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    Finansal Gelişmişlik 

Oranı  0.146839 2  0.9292 

GSYIH  5.889264 2  0.0526 

Enflasyon  1.903846 2  0.3860 

    
    All  6.841998 6  0.3357 

    
    

Tüm değişkenlerin içsel nitelikte kabul edildiği VAR analizinde, Wald testi tüm değişkenler 

için uygulanmış ve tabloda analiz sonuçları sunulmuştur. Her bir modelin istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmesi için modelin prob. değerlerinin %5‟ in altında olması gerekmektedir. 
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Tablo 3 incelendiğinde yalnızca bağımlı değişkenin GSYIH (ekonomik büyüme oranı) olan 

modelin prob. değerinin 0,05 „in altında oluştuğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu ifade 

edilmelidir. 

Nedenselliğin Yönü  
F 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 
Yorum 

Finansal 

Gelişmişlik Oranı 

 

 

GSYIH 

2  0.0237 

KEİ üye ülkelerinin finansal 

gelişmişlik oranlarının gecikmeli 

değerlerinin, ülkelerin ekonomik 

büyüme oranları üzerinde etkili 

olduğu saptanmıştır. 

Cari İşlemler 

Dengesi 

 

          GSYIH 

2 0.0051 

KEİ üye ülkelerinin cari işlemler 

dengesi verilerinin gecikmeli 

değerlerinin,  üye ülkelerin 

ekonomik büyüme verilerine etki 

ettiği saptanmıştır. 

Bu analizlerden sonra, KEİ üye ülkelerinin seçili makroekonomik faktörleri ile finansal 

gelişmişlik oranları arasındaki dinamik ilişkilerini gözlemlemek amacıyla etki-tepki analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca KEİ‟nin kuruluş yılı olan 1992 yılında 2021 yılına değin bu 

dinamik ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Burada diğer hedeflenen ise KEİ kuruluşunun, 

ülkelerin ekonomik göstergelerine ve finansal gelişmişlik oranına nasıl bir etkisinin 

olduğudur. Herhangi bir değişkenin maruz kalacağı şoka, diğer tüm değişkenlerin verdikleri 

tepkilerin yönü ve şiddeti ve bu tepkinin günümüze yaklaştıkça şiddetinde ve yönünde nasıl 

bir değişim yaşandığının gözlemlenmesi de hedeflenmekte ve literatüre katkı sunulması 

beklenmektedir.  
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Tablo 4. Finansal Gelişmişlik Oranının Maruz Kaldığı Şoka Diğer Değişken Tepkilerinin 

Tablo Değeri 

     
     

 Period 

Finansal 
Gelişmişlik 

Oranı GSYIH Enflasyon 

Cari 
İşlemler 
Dengesi 

     
      1  3.479961  0.560950 -1.580632 -1.526870 
  (0.24731)  (0.51426)  (0.81942)  (0.59593) 

 2  4.385160  0.545740  0.135915 -1.318608 
  (0.48029)  (0.59337)  (1.15194)  (0.83381) 

 3  4.513682  0.406096  0.965646 -0.677176 
  (0.65331)  (0.44365)  (1.25054)  (0.88158) 

 4  4.418827  0.242781  1.342107 -0.109398 
  (0.74492)  (0.36019)  (1.25492)  (0.82787) 

 5  4.278056  0.039708  1.487106  0.252320 
  (0.81490)  (0.35024)  (1.28549)  (0.79302) 

 6  4.141256 -0.157494  1.503140  0.424590 
  (0.88622)  (0.34739)  (1.33239)  (0.76962) 

 7  4.016923 -0.321445  1.429467  0.451626 
  (0.96044)  (0.33859)  (1.38300)  (0.75306) 

 8  3.902994 -0.442895  1.294603  0.384306 
  (1.03527)  (0.32221)  (1.43228)  (0.73478) 

 9  3.795536 -0.520409  1.123824  0.267944 
  (1.10946)  (0.30344)  (1.47905)  (0.71199) 

 10  3.691384 -0.558961  0.937867  0.136564 
  (1.18259)  (0.28505)  (1.52252)  (0.68475) 
     
     

Değişkenlerden biri olan Finansal Gelişmişlik Oranı zaman serisinden kaynaklı şoka, KEİ üye 

ülkelerinin ekonomik büyüme oranlarının ilk 5 dönemde zaman içinde azalan şiddette, + 

yönlü tepki verdiği görülmektedir. İzleyen dönemlerde ise tepkinin yönünün – yönlü oluştuğu 

ve artan şiddette devam etiği görülmektedir. Tepkinin şiddetinin 1. dönemde  0.560950, 2. 

dönemde 0.545740, 3. dönemde 0.406096, 4. dönemde 0.242781, 5. dönemde 0.039708, 6. 

dönemde -0.157494, 7. dönemde -0.321445, 8. dönemde -0.442895, 9. dönemde -0.520409 ve 

10. dönemde-0.558961 şiddetinde ölçümlendiği görülmektedir. 

Finansal Gelişmişlik Oranından kaynaklanan bir şoka KEİ üye ülkelerinin enflasyon 

oranlarını 1. Dönem en güçlü tepkiyi vermiştir ve tepkinin yönü – yönlü -1.580632 şiddetinde 

ölçümlenmiştir. İzleyen dönemlerde tepkinin yönünün + yönlü devam ettiği ve tepkilerinin 

gücünün tüm dönemlerde oldukça kuvvetli olduğu ifade edilebilir. Finansal gelişmişlik 

oranından kaynaklanan bir şoka tüm değişkenler içinde en güçlü tepki veren değişkenin 

enflasyon oranları daha sonra ise cari işlemler dengesi olduğu görülmektedir. 

KEİ üye ülkelerinin finansal gelişmişlik düzeylerinde oluşan şoka, aynı ülkelerin cari işlemler 

dengesi serisinin ilk 4 dönem – yönlü ve azalan trende tepki verdiği görülmektedir. Daha 

sonra oluşan tepkilerin + yönlü olarak oluştuğu gözlemlenmektedir. Tepkiler 1. dönemde  -

1.526870, 2. Dönemde -1.318608, 3. dönemde -0.677176, 4. dönemde -0.109398, 5. 

dönemde  0.252320, 6. dönemde 0.424590, 7. dönemde 0.451626, 8. dönemde  0.384306, 9. 

dönemde  0.267944 ve 10. Dönemde 0.136564 şiddetinde ölçümlenmektedir. 
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Tablo 5. GSYIH Serisinin Maruz Kaldığı Şoka Diğer Değişken Tepkilerinin Tablo Değeri 

     
     

 Period 

Finansal 
Gelişmişlik 

Oranı GSYIH Enflasyon 

Cari 
İşlemler 
Dengesi 

     
      1  0.000000  5.101429 -2.605734  1.505271 
  (0.00000)  (0.36254)  (0.79028)  (0.57612) 

 2  0.182530  1.991752 -2.486386  1.479310 
  (0.34950)  (0.55326)  (1.11031)  (0.80106) 

 3  0.371211  1.200398 -0.818839  2.280221 
  (0.51308)  (0.50388)  (1.19963)  (0.82718) 

 4  0.467425  0.717384 -0.219573  2.261675 
  (0.65712)  (0.40252)  (1.26910)  (0.84385) 

 5  0.570797  0.143808  0.017629  1.905685 
  (0.75332)  (0.32753)  (1.28235)  (0.78897) 

 6  0.663090 -0.186750  0.108629  1.462515 
  (0.80577)  (0.27880)  (1.25968)  (0.70293) 

 7  0.732789 -0.363093  0.053186  0.986060 
  (0.82462)  (0.24080)  (1.20116)  (0.59361) 

 8  0.780967 -0.437221 -0.064498  0.556500 
  (0.82262)  (0.23011)  (1.12407)  (0.49796) 

 9  0.808497 -0.433313 -0.193554  0.214164 
  (0.80788)  (0.22621)  (1.03680)  (0.42958) 

 10  0.818366 -0.384223 -0.308181 -0.032015 
  (0.78556)  (0.21919)  (0.94506)  (0.38528) 
     
      

KEİ üye ülkelerinin ekonomik büyüme oranlarından kaynaklanan bir şoka, finansal 

gelişmişlik oranlarının 1. Dönem tepki vermediği diğer tüm dönemlerde + yönlü tepki verdiği 

ve tepkinin şiddetinin giderek arttığı dikkat çekmektedir. Ekonomik büyümede oluşan şoka, 

finansal gelişmişlik düzeyleri, 2. dönemde  0.182530, 3. dönemde 0.371211, 4. 

dönemde  0.467425, 5. dönemde  0.570797, 6. dönemde 0.663090, 7. dönemde 0.732789, 8. 

dönemde  0.780967, 9. dönemde  0.808497ve 10. Dönemde 0.818366 şiddetinde 

ölçümlenmiştir. 

 
Enflasyon oranları, ekonomik büyüme oranından kaynaklanan şoka ilk dönem en güçlü 

tepkiyi vermiş ve tepkinin şiddeti -2.605734 olarak ölçümlenmişti. İzleyen 2. dönemde de 

tepkinin gücünü yitirmediği güçlü tepkinin  -2.486386 şiddetinde olduğu görülmektedir. 

İzleyen dönemlerde tepkilerin şiddetinin; 3. dönemde -0.818839, 4. dönemde -0.219573, 5. 

dönemde  0.017629, 6. dönemde 0.108629, 7. dönemde 0.053186, 8. dönemde  -0.064498, 9. 

dönemde  -0.193554ve 10. Dönemde -0.308181 şiddetinde oluştuğu gözlemlenmektedir. 

 

Cari işlemler dengesi serisinin, ekonomik büyüme oranlarına verdiği tepkilerin ilk altı 

dönemde oldukça güçlü olduğu görülmektedir. Tepki şiddetinin 1. dönemde  1.505271, 2. 

dönemde 1.479310, 3. dönemde 2.280221, 4. dönemde 2.261675, 5. dönemde  1.905685, 6. 

dönemde 1.462515, 7. dönemde  0.986060, 8. dönemde  0.556500, 9. dönemde 0.214164, 10. 

Dönemde -0. 0.032015 şeklinde ölçümlendiği gözlemlenmektedir. 
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 Tablo 6. Enflasyon Serisinin Maruz Kaldığı Şoka Diğer Değişken Tepkilerinin Tablo Değeri 

     
     

 Period 

Finansal 
Gelişmişlik 

Oranı GSYIH Enflasyon 

Cari 
İşlemler 
Dengesi 

     
      1  0.000000  0.000000  7.644238  0.422645 
  (0.00000)  (0.00000)  (0.54325)  (0.56531) 

 2 -0.125164  0.030821  7.195254  0.535888 
  (0.14733)  (0.26103)  (0.61626)  (0.57329) 

 3 -0.252287  0.001185  6.518389  0.644465 
  (0.29018)  (0.26030)  (0.74093)  (0.55049) 

 4 -0.366841 -0.007610  5.882887  0.705585 
  (0.42754)  (0.28604)  (0.86189)  (0.58715) 

 5 -0.462852 -0.029874  5.284317  0.708240 
  (0.55069)  (0.28814)  (0.97310)  (0.61510) 

 6 -0.540914 -0.050829  4.733758  0.673664 
  (0.65774)  (0.27064)  (1.06496)  (0.62298) 

 7 -0.604467 -0.063072  4.227993  0.615547 
  (0.74982)  (0.24175)  (1.13537)  (0.60765) 

 8 -0.656385 -0.066791  3.765494  0.545903 
  (0.82856)  (0.21054)  (1.18528)  (0.57216) 

 9 -0.698958 -0.062502  3.346043  0.474587 
  (0.89547)  (0.18227)  (1.21594)  (0.52248) 

 10 -0.733928 -0.051873  2.968609  0.408006 
  (0.95183)  (0.15971)  (1.22917)  (0.46533) 
     
      

Enflasyon oranından kaynaklı şoka ülke ekonomik büyüme oranlarının tüm dönemlerde – 

yönlü ve artan trendde tepki verdiği gözlemlenmektedir. İlk dönem tepkinin oluşmadığı 

dikkat çekmektedir. Oluşan tepkilerin 2. dönemde -0.125164, 3. dönemde -0.252287, 4. 

dönemde -0.366841, 5. dönemde  -0.462852, 6. dönemde -0.540914, 7. dönemde  -0.604467, 

8. dönemde  -0.656385, 9. dönemde -0.698958, 10. Dönemde -0.733928 olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

KEİ üye ülkelerin büyüme oranının, enflasyon kaynaklı şoka ilk dönemde tepki vermediği, 2. 

Dönemde tepkinin + yönlü 0.030821 şiddetinde oluştuğu, 3. dönem yine + yönlü tepkinin 

0.030821 şiddetinde oluştuğu, 3. Dönemde yine + yönlü tepkinin sürdüğü ancak gücünü epey 

kaybederek  0.001185 şiddetinde oluştuğu görülmektedir. 4. Dönemden itibaren tepkilerin – 

yönlü ve artan trendde sürdüğü ifade edilebilir.  

 

Cari işlemler dengesi serisinin, enflasyon kaynaklı şoka tüm dönemlerde + yönlü tepki verdiği 

görülmektedir. Tepkilerin 1. dönemde  0.422645, 2. dönemde 0.535888, 3. 

dönemde  0.644465, 4. dönemde 0.705585, 5. dönemde  0.708240, 6. dönemde 0.673664, 7. 

dönemde  0.615547, 8. dönemde  0.545903, 9. dönemde  0.474587, 10. Dönemde 0.408006 

şiddetinde ölçümlendiği görülmektedir. 
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SONUÇ  

Çalışmada Karadeniz Ekonomik İşbirliği‟nin kurucu üye ülkelerinin 1992-2021 yılları 

arasındaki makroekonomik verileri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilgili üye ülkelerin 

finansal gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik büyümeleri arasında anlamlı ve doğrudan ilişki 

saptanmıştır. Bu durum özellikle eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin aynı tarihlerde liberal 

ekonomiye geçişi ve özel sektörün etkinliğinin artmasıyla açıklanabilmektedir. Bu bağlamda 

özel sektöre kullandırılan kredi hacminin GSYİH‟e oranı arttıkça, bir başka ifadeyle özel 

sektör yatırımları kredi kanalıyla teşvik edildikçe ekonomik büyümeye katkısı 

gözlemlenmiştir. 

KEİ‟nin kuruluşundan 2021 yılına kadar üye ülkelerin cari işlemler dengesindeki değişimlerle 

ekonomik büyüme arasında da anlamlı ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. İşbirliğinin 

amaçladığı dış ticaret, hizmetler ve finans kalemlerinden kaynaklı döviz girişleri ülkelerin 

ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır.  

Analizde kullanılan Wald testine göre enflasyon değişkeni ile ekonomik büyüme arasında 

istatistiki yönden anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum ülkelerin farklı enflasyon 

yapılarına sahip olduğu sonucuna işaret etmektedir. Öte yandan etki tepki analizine göre 

KEİ‟nin kuruluşundan itibaren finansal gelişmişlik düzeyindeki şoklar yani kredi kullanım 

oranlarındaki ani değişimler ise en çok enflasyon ve cari işlemler dengesi üzerinde uzun süreli 

etki yaratmaktadır. Bunun sebebi olarak kredi hacmindeki şok artışların yaratmış olduğu 

enflasyonist baskı ve sonuç olarak ulusal para birimlerinin değer kaybı gösterilebilir.  

Çalışma bulgularına göre üye ülkelerin finansal gelişimi ve ekonomik büyümeleri arasında 

pozitif ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir. Ancak her ülkenin kendi siyasi ve ekonomik 

yapısı farklı dinamiklere sahip olduğu için anlamlı da olsa finansal gelişime, tek başına 

KEİ‟nin katkı sağladığını söylemek mümkün değildir. Her üye ülkenin analiz sonuçlarından 

benzer ama farklı şiddette tepki verdiğini söylemek daha sağlıklı bir çıkarım olacaktır. 
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