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FOREWORD 

 

 

XI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE) was held by "Young Scholars 

Union" at St. Petersburg / RUSSIA from 7 to 9 July 2020. IMCOFE is aimed to come together with 

scientific studies scholars working in different disciplines, to exchange knowledge and experiences 

and thus to prepare the ground for multidisciplinary studies.  

 

A total of 59 papers were submitted. 61 participants from 6 countries in total have attended the 

congress. 31 participants from Turkey, 19 participants from Kosovo, 7 participants from Azerbaijan, 

5 participants from Italy, 2 participants from Georgia and 1 participant from United States. 

 

XI. IMCOFE was organized this year with the main theme of ―migration, climate change and 

ecology‖. We are proud to successfully complete this congress. 

 

This book contains the full text and abstract texts of the papers presented at the congress. The fact 

that a significant portion of the participants are university undergraduate, graduate and doctoral 

students is important in terms of realizing the mission of our union. 

 

Our mission will increasingly continue with the workshops, congresses and conferences to be held 

next year. 

 

In 2020, when many congresses were postponed and canceled due to the pandemic, we held our 

congress without any problems, postponement or cancellation. This has been accomplished with the 

great effort of our members who take part in our union and organizing board. In the light of all 

these, I would like to thank our participants, the scientific and organizing board, our audience, our 

sponsors and our solution partners. 

 

 

 

 

 

         Dr. Christian Ruggiero 

          Conngress 

Chairman 
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Foreign Migrants and Working Conditions: Karabük Sample 

 

Yener ġĠġMAN 

Assoc. Prof. Dr., Anadolu University, 

 Turkey, 

ysisman@anadolu.edu.tr 

Bora BALUN 

PhD. 

balunbora@gmail.com 

 

Abstract 

 

The phenomenon of immigration, which has arisen due to voluntary or compulsory reasons, continues 

affecting the societies as socio-economic, cultural and political with its direct or indirect 

consequences. These effects arising from dynamic nature of migration and keep the interest alive the 

debates on migration. Turkey is located in an important routeing the regular-irregular and asylum 

seeker-refugee migrations and maintains its position among the countries gained continuity of 

immigration debate with this feature. Moreover, as the number of immigrants reached a remarkable 

level with mass immigration that started in Syria in 2011, discussing on social effects of immigration 

has expanded further. In addition, although there are presented different reasons broaden the 

dimension of discussion, the effects of immigrants in working life constitute an important point of the 

discussion. 

Immigrants includes in the labor market for reasons such as insufficient social welfare and/or crowded 

populations. But both difficulty of the criteria for work permits and factors arising from structure of 

the labor markets push to unregistered employment. As to unregistered employment of immigrants 

causes restrictions in accessing socio-economic rights and affects also labor markets. In connection 

with this idea, it has been considered that may be examine the level of access  to social rights of 

migrants. The research has been realised by implementing easy sampling survey method which has 

been applied to the 346 foreign immigrants under the international protection, who are working 

informally in Karabuk province. Descriptive statistical methods have been used while analysing the 

data. The research shows that foreign immigrants have been affected by the negative conditions of the 

unregistered working as well as they affect the workpower markets. 

Keywords: Refugee, Asylum Seeker, Migrant Worker, Unregistered Employment. 

 

 

Yabancı Göçmenler ve ÇalıĢma KoĢulları: Karabük Örneği 

Öz 

 
Gönüllü veya zorunlu nedenlerle ortaya çıkan göç olgusu, geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de 

doğrudan veya dolaylı sonuçlarıyla göç alan ve göç veren toplumları sosyo-ekonomik, kültürel ve 

siyasi yönden etkilemeye devam etmektedir. Göçün dinamik yapısından kaynaklanan bu etkiler ise 

göç konusundaki tartıĢmaları canlı tutmaktadır. Türkiye, düzenli ve düzensiz göç ile mülteci ve 

sığınmacı göçlerinin önemli bir güzergâhında yer almakta ve bu özelliği ile göç tartıĢmalarının 

sürekliliği kazandığı ülkeler arasındaki konumunu korumaktadır. Üstelik 2011 yılında Suriye‘den 

baĢlayan kitlesel göçlerle birlikte göçmen sayısı dikkat çekici boyutlara ulaĢtığından, göçün toplumsal 

etkilerine dair tartıĢma alanı daha da geniĢlemiĢtir. TartıĢmanın boyutunu geniĢleten birbirinden farklı 

gerekçeler sunulmakla birlikte, göçmenlerin çalıĢma yaĢamında ortaya çıkardığı etkiler tartıĢmanın 

önemli bir noktasını oluĢturmaktadır.  

Göçmenler yararlanılan yardımların yetersiz görülmesi, nüfuslarının kalabalık olması ve yaĢamlarını 

devam ettirme gibi gerekçelerle iĢgücü piyasalarına dâhil olmaktadırlar. Fakat gerek çalıĢma izinlerine 

yönelik kriterlerin zorluğu, gerekse de iĢgücü piyasalarının yapısından kaynaklanan faktörlerle çalıĢma 
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yaĢamına dâhil oldukları alan çoğunlukla kayıtdıĢı olmaktadır. Göçmenlerin kayıtdıĢı çalıĢma gerçeği 

ise sosyo-ekonomik haklara eriĢimde sınırlamalara yol açtığı gibi, iĢgücü piyasalarını da 

etkilemektedir. Bu düĢünceyle bağlantılı olarak, göçmenlerin mevcut çalıĢma koĢulları merkeze 

alınarak sosyal haklara eriĢim düzeyleri ile çalıĢma yaĢamını hangi yönde ve nasıl etkiledikleri 

noktasının incelenebileceği düĢünülmüĢtür. Bu çerçevede yürütülen çalıĢma, kolayda örnekleme 

tekniği ile seçilen ve Karabük ilinde kayıtdıĢı çalıĢan uluslararası koruma altındaki 346 yabancı 

göçmenle, anket yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Verilerin analizinde betimsel istatistik 

yöntemleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda yabancı göçmenlerin kayıtdıĢı çalıĢmanın olumsuz 

koĢullarından etkilendikleri gibi iĢgücü piyasalarını da etkiledikleri tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Göçmen İşçi, Kayıt Dışı İstihdam. 
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“Climate Refugees” at the Age of Globalization, Migration, and Diaspora 
 

BarıĢ Can Sever 

Middle East Technical University 

Turkey 

bariscanseverrr@gmail.com 

 

Abstract 

Globalization, migration and diaspora are highly associated three concepts and significant components 

of socio-political sphere in last seven decades since the end of World War II (WW2). Especially, 

globalization in last four decades has been believed to increase the human mobility around the world. 

Also, people mostly migrate to other places due to both wars, conflicts, threat of persecutions, 

exclusions and economic motivations, searching for better life and reaching professional targets 

including educational achievements regarding human mobility in this time period. Due to various 

motivations, people who migrated to other places and had some commons emerged as large 

communities or diaspora. In addition to that, given the 80s and 90s, environmental factors also 

appeared as a driven factor for migration in both internal and international agendas. While 

environmental degradations, disasters and other relevant reasons have been forcing people to move 

from their places, human-made climate change factors have designated as a specific part of 

environmental changes and their impacts on people and nature. Thereby, it has a peculiar position 

other than environmental drivers. 

 

In this paper, the researcher questions the possibility of new dimension in global diaspora forming in 

parallel with the developing concept of migrations studies which is ―climate refugees‖. In order to 

reach some prospective answers to the inquiry, ―climate refugees‖ and the background of climate 

change-migration nexus is importantly under the examination. Also, different cases regarding ―climate 

refugees‖ would lead the audience to comprehend different strategies and ways of migratory 

movements in respect to climate migration and their prospective diaspora networks. Thereby and due 

to some limitations, the researcher mostly focuses on theoretical and conceptual approaches in order to 

reach a particular understanding on the way of grasping a new dimension of global diasporas. As a 

main attempt of this study, it is to reveal why ―climate refugees‖ are likely to generate an aspect of 

global diaspora at the age of globalization, migration and diaspora 

 

Keywords: Climate Refugees, Migration, Globalization, Diaspora 
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SosyalleĢme Sürecinde Ebeveynlerin Ergenler Üzerindeki Etkisi  
 

Mirzəliyeva Nərminə 

Baku State University 

mirzaliyevanarmin95@gmail.com 

 

Öz 

ĠletiĢim süreci, çocuğun kiĢi olarak geliĢiminin temelidir. Ergen karakterinin oluĢumunda aile 

iletiĢiminin rolü büyüktür. Baba ve anne aracılığıyla ergen doğa ve toplum hakkında fikir ve 

kavramlar edinir, benlik saygısı kriterlerini öğrenir. Aile arasındaki iletiĢim ne kadar sağlıklıysa, 

ergenin davaranıĢlarının olumlu yönde geliĢeceği, aksi halde olumsuz davranıĢlar edineceği 

varsayılmaktadır.  

Bu araĢtırmada Bakü Devlet Üniversitede lisans düzeyindeki öğrencilerin, ebeveynleri ile olan iliĢki 

düzeyi tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu iliĢki düzeyi ile bazı durumlarda gösterdikleri davranıĢlar 

arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda; Ebeveyn iliĢkileri zayıf olan gençlerin, aile içinde kavgaların sıklıkla 

karĢılaĢıldığı aile üyesi olduğu, bu gençlerin diğerlerine göre gelecekle ilgili beklentisinin az olduğu, 

sağlıklı iletiĢim kuran ailelerde diğerlerine göre öz saygısının yüksek olduğu, kendine daha çok 

güvendikleri, ebeveynleri taradından daha az yanlıĢ anlaĢıldıkları tespit edilmiĢtir. Sağlıklı iletiĢim 

kuran ailedeki genç üye eleĢtirinin yararlı olduğunu düĢünütken, diğerleri olumsuz bir Ģey olduğunu 

düĢündüklerini ifade etmiĢtir.   Aile içinde Ģiddete maruz kalan genç üyeler, arkadaĢ çevresinin  

isteklerine daha duyarlı olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimler: Ergen, Sosyalleşme, Aile. Bakü.  
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Changing in Migrant Worker Concept and ILO's Principal Approaches to 

Migrant Workers 

           
Yener ġĠġMAN 

Assoc. Prof. Dr., Anadolu University,  

Turkey, 

ysisman@anadolu.edu.tr 

Bora BALUN  

Ph.D.  

balunbora@gmail.com 

                
Abstract 

Migration is a phenomenon that generally occurs with the effect of socio-economic developments. In 

particular, among these factors can be shown developments such as insufficient employment 

opportunities, social and regional inequalities, the desire to have better economic conditions. At the 

same time, since these variables have capacity to direct to alternative sources the individuals, external 

migration can be turn an attractive option among the alternatives at this stage. While this development 

gives a dynamic feature to migrants, migrations carried out with the aim of working, in other words, 

migrant workers carry to an important point in terms of labor markets. 

Especially, irregular migrants and asylum-seekers, who emerged on grounds such as civil wars, 

regional instability, cultural pressures, are  constitute of an another important source of the 

immigrant workers. Ultimately, migrants in refugee or asylum-seekers status are including in the labor 

market with the idea of continuing their lives. The numerical increase of the immigrant mass cause the 

downward effect on the working conditions and lead to less employment in terms of the local 

unskilled workforce and so turn into a controversial area the issue of migration.  

At this point, interrelated two phenomena emerge, which determine the direction of the debate: legal 

legislation and the concept of migrant workers. In the part of the discussion related to the concept of 

immigrant worker, it can be stated that asylum-seekers and refugees are also included in the concept of 

immigrant workers and the problem is tried to be defined in this context. As the legislative dimension 

of the debate may differ in relation to the internal dynamics of countries, there is need of universal 

standards clarifying the harmony between the domestic workforce and the immigrant workforce. 

ILO, which established with the aim of protecting and improving human and work rights at a universal 

level, is considered as an important actor in this process. In particular, the idea of protecting migrant 

workers who have regular and irregular migrant or asylum seeker and refugee status, has an important 

place among ILO activities. The framework of fundamental rights prepared to protect to migrant 

workers is already outlined by ILO independently of countries' labor migration policies. The purpose 

of this study, in parallel with the expansion in the concept of migrant worker, is to examine selected 

ILO conventions and protocols that regulated the right to work of migrant workers. 

Keywords: Migration, Migrant, Migrant Worker, ILO. 

 

Göçmen ĠĢçi Kavramının Kapsayıcılığındaki DeğiĢim ve ILO’nun Göçmen 

ĠĢçilere Yönelik Ġlkesel YaklaĢımları 
 

Öz 

 

Göç, genel olarak sosyo-ekonomik geliĢmelerin etkisiyle ortaya çıkan bir olgudur. Özellikle istihdam 

olanaklarının yetersizliği, sosyal ve bölgesel eĢitsizlikler, daha iyi ekonomik koĢullara sahip olma 

isteği bu olguyu canlı tutan faktörler arasında gösterilebilir. Aynı zamanda bu faktörler bireyi alternatif 

kaynaklara yönlendirme kapasitesine sahip olduğundan, dıĢ göçler bu aĢamada alternatifler arasında 

cazip bir seçeneğe dönüĢebilmektedir. Bu geliĢme ise göçlere dinamik bir özellik kazandırırken, 
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çalıĢma amacıyla gerçekleĢtirilen göçleri, diğer bir ifadeyle göçmen iĢçileri iĢgücü piyasalarında 

önemli bir noktaya taĢımaktadır. Ġç savaĢlar, bölgesel istikrarsızlıklar, kültürel baskılar gibi 

gerekçelerle ortaya çıkan düzensiz göçmenler ve sığınmacılar ise göçmen iĢçi kitlesinin bir diğer 

önemli kaynağını oluĢturmaktadır. Nihayetinde mülteci statüsündeki göçmenler yaĢamlarını devam 

ettirme düĢüncesiyle iĢgücü piyasalarına dâhil olmaktadırlar. Fakat mültecilerin sayısal artıĢıyla 

birlikte, çalıĢma koĢulları üzerinde yarattığı aĢağı yönlü etki ve bu hareketliliklerin yerli vasıfsız 

iĢgücü açısından daha az istihdama yol açması, mültecilerin dahil olduğu göç konusunu tartıĢmalı bir 

alana dönüĢtürmektedir.  

Bu noktada ise yasal mevzuat ve göçmen iĢçi kavramı olmak üzere tartıĢmanın yönünü belirleyen 

birbiriyle bağlantılı iki olgu ortaya çıkmaktadır. TartıĢmanın göçmen iĢçi kavramıyla bağlantılı 

kısmında, sığınmacı ve mültecilerin de göçmen iĢçi kavramına dâhil edildikleri ve sorunun bu 

kapsamda tanımlanmaya çalıĢıldığı ifade edilebilir. TartıĢmanın yasal mevzuat boyutu ise ülkelerin 

kendi iç dinamikleriyle bağlantılı olarak farklı özellikler gösterebilmektedir. Dolayısıyla yerli iĢçi ile 

göçmen iĢçi arasında ki uyumu netleĢtirecek evrensel standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. ÇalıĢma 

yaĢamındaki standartların, temel ilkelerin ve hakların evrensel düzeyde korunması ve geliĢtirilmesi 

amacıyla kurulan ILO, bu sürecin önemli bir aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Nitekim düzenli ve 

düzensiz göçmen veya sığınmacı ve mülteci statüsünde bulunan ve temel haklara eriĢimde problem 

yaĢayan göçmen iĢçileri koruma düĢüncesi ILO faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bununla 

birlikte ILO‘nun göçmen iĢçileri korumaya yönelik temel hakların çerçevesi, ülkelerin iĢgücü göçü 

politikalarından bağımsız Ģekilde ele alınmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, göçmen iĢçilerin dolayısıyla 

sığınmacı ve mültecilerin çalıĢma haklarını düzenleyen seçilmiĢ ILO sözleĢme ve protokollerini, 

sığınmacı ve mültecilerin göçmen iĢçi kavramına etkisine paralel Ģekilde incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Göçmen İşçi, ILO. 
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Sacral Space Construing Examples Among Highland Migrants of Georgia 
 

Teona Kvantchiani 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Republic of Georgia 

Abstract 

The present work discusses the field ethnographic material obtained among the population, which due 

to ecological factors migrated from the highland region of Georgia – Svaneti to the lowlands. Research 

aims to answer the following research question: what influence the migration processes and migrants‘ 

psychological-mental connection with their former place of residence has on the sacral space 

formation in their new settlement areas? Research methods: Observation, interviews, method of close 

description, historical-comparative method and method of visual anthropology.  

Any element of the traditional life and culture is being established in conditions adjusted to concrete 

residential environment. The life of highlands and lowlands is also different. The population that 

migrated from the highland region to lowland (Kvemo Kartli) found quite a new residential 

environment, which along with sharply differentiated geographical location, differed with the ethnic 

variety of the population. The migrated population gradually became a member of a new multi-ethnic 

society, though they have not broken their psychological connection with their former dwelling place 

– mountains. This connection is especially clearly seen in processes of sacral and profane space 

formation. Migrated people tend to organize their new dwelling spaces in accordance to folk belief-

images existing in their former place of residence. The population build mainly common shrine, which 

bears the name of the church that was considered to be the strongest among the other shrines of their 

former settlements.  But these new build sacral centers cannot replaced older ones. In subconscious of 

the population the main place is occupied by the place of their former settlement and sacral centers 

connected with it, but in their new settlement areas migrants also have newly organized sacral space.  

Keywords: Eco-migrants, Connection, Sacral, Shrines, Transformation.  

 

This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) grant number: 

PHDF-19-1975 project title: “The Influence of Migration Processes on the Construing of Sacral 

Space (On the example of Eco-Migrants living in Kvemo Kartli”  
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Tendencies of Juvenile Justice Development in Georgia 

 

Assoc. Prof. Otar Khinikadze 

Technical University of Georgia 

 

Abstract 

Recently developed factors in Georgia, both, social and economic problems, as well as TV PR, have 

greatly contributed to the increase of juvenile offenses. In connection with this problem, the author has 

found a material which aims  implementation of  preventive measures or avoidance of crime. 

There are a number of psychological, social and legal reasons presented in the article that can be 

considered as major causes of the crime and there are ways to solve this problem. 

The article considers stress and aggression as a main cause of crime. Because of increased aggression 

in adolescents, responsibility is distributed to family, education institutions, mass media and law 

enforcement agencies. In order to eradicate the offense, the teenager needs to be engaged in useful 

activities that is necessary for him/her. Paper argues that the whole society should be united around 

this goal, only after that carried out measures will have an appropriate result. 

The article discusses international legal acts on the protection of juveniles' rights and their 

comparative-legal analysis with Georgian legislation. Also, attention is paid to the steps taken by the 

Georgian authorities, which aim to improve juvenile justice system. 

Keywords: Georgia, Juvenile Justice System. 

  

  



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 9 

 

The Influence of Human and Environmental Factors Upon the 
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Abstract 

In this brief review, the effects of human and environmental factors upon the breeding of wild birds 

(observed in our country) especially in their life cycle between the North-South Hemisphere are 

focused on. 

Birds in the kingdom of animals from the creatures within the ecosystem occupy an important place 

among the human-animal-plant components in the common environment of the world. Throughout the 

history, wild birds migrate between 'North-South' every year for food and breeding before the 

summer-winter climates starts. During this climatic migration between the hemispheres, they pass out 

by the 'most important' road (over Marmara and Northern Anatolia Regions) as the two main routes 

from Turkey. It is known that approximately 600 bird species breed in Europe, while only 60% 

(around 300) of approximately 500 bird species observed in our country lay eggs. Approximately 75% 

of these birds (temporary or permanent) are located in the North, in the Black Sea (Kizilirmak & Bafra 

Delta), as one of our main wetlands (RAMSAR region). On the other hand, unfortunately, there are 

about 50 bird species (such as bald ibis, toy, vernier lapwing) that are endangered due to various 

unfavourable reasons. Of these, there is a special national organisation (called Birecik Kelaynak 

Breeding Station, Urfa-TR) for bald ibis (about 250 in number available), as the most touristic famous 

wild bird species, and its reproduction is carefully continued under control of the State (i.e. NCNP). 

On the other hand, in terms of the 'East to West' human migration, people with low education/income 

levels in the East are forced to migrate to the West in every way they could find for a better standard 

of living. Moreover, people who migrated from the village to the city and switched to an asymmetrical 

lifestyle far from the nature face major economic problems. Therefore, environmental problems with 

human origin such as ignorance, poaching, hawk keeping culture, uncontrolled tree cutting and 

construction, uncontrolled irrigation, environmental insensitivity and pollution (exhaust gas, factory, 

plastic, wastewater, pesticides) all could cause climate change (global warming). Thus, possible 

abnormalities at the course of normal breeding (extinction, private production) in the wild bird 

population are obvious alarm signs of degradation in nature (ecosystem). 

Therefore, in general medicine, ensuring the routine reproduction of birds to maintain their 'normal' 

course (at welfare level) as far as possible from human interference and adverse environmental 

conditions is one of the prerequisites for adapting to the principle of ―One Health-One Food-One 

Society-One Environment-One World‖. In this struggle, zoonotic Avian Influenza and highly 

contaminant COVID-19 virus (presumably bat-derived) are also lethal in nature. Of these, the current 

Global Pandemic COVID-19 outbreak first started in China, spread to Central Asia, Europe and 

America, respectively, and at least 3.5 million people fell ill and 250 thousand died worldwide. This 

situation carries within both the importance and risk of the mobility of living creatures (human-

animal/bird) on a global scale. Henceforth, due to adverse environmental and human factors, 

undesirable reproductive disruptions observed in wild birds (being under threat of extinction), and the 

effective struggle against fatal COVID-19 outbreak risk in humans require national/global collective 

mind (Turkish experience). 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 10 

 

Collectively, since today's conditions showing how critical temporary/permanent migration of living 

creatures of the world and the environment are; controlled and collective working (‗One World-One 

Health‘ principle) seems essential for protecting wild birds, human life and environment (ecosystem).  

Keywords: Wild Bird, Nature, Migration 

 

Yabani KuĢlarda BeĢeri ve Çevresel Faktörlerin Üreme Üzerine Etkileri 

 

Öz 

 

Sunulan bu kısa derlemede, ülkemizde gözlenen yabani kuĢlardaki Kuzey-Güney Yarımküre 

arasındaki yaĢam döngüsünde, özellikle göç ve üreme alanlarını birlikte paylaĢtığı insan ve çevre 

faktörlerinin kuĢların üremesi üzerindeki etkilerine odaklanılmıĢtır. 

Ekosistemdeki canlılardan hayvanlar âleminde bulunan kuĢlar, dünyadaki ortak çevre içinde insan-

hayvan-bitki bileĢenleri arasında çok önemli bir yer tutar. Tarih boyunca yabani kuĢlar, yaz-kıĢ iklimi 

öncesi besin ve üreme için ‗Kuzey-Güney arası‘ her yıl göç etmektedir. Bu iklim göçü esnasında 

yarımküreler arası ‗en önemli‘ yollarından olan baĢlıca iki rota Türkiye‘den (Marmara ve Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi üzerinden) geçer. Avrupa‘da yaklaĢık 600 kuĢ türünün ürediği bilinirken, ülkemizde 

gözlemlenen yaklaĢık 500 kuĢ türünden ancak %60‘ı (300 civarı) yumurta bırakmaktadır. Bu kuĢların 

(geçici veya kalıcı) yaklaĢık %75‘i Kuzey‘de, baĢlıca sulak alanlarımızdan (RAMSAR bölgesi) olan 

Karadeniz (Kızılırmak ve Bafra Deltası) yöresinde bulunmaktadır. Öte yandan, ülkemizde maalesef 

çeĢitli olumsuz sebeplerle nesli tükenmekte olan yaklaĢık 50 kuĢ türü (kelaynak, toy, sürmeli kız kuĢu 

gibi) bulunmaktadır. Bunlardan, turistik açıdan en meĢhur yabani kuĢ türü olan kelaynaklar (mevcut 

yaklaĢık 250 adet) için özel bir milli kuruluĢ (Birecik Kelaynak Üretim Ġstasyonu, URFA) bulunmakta 

ve Devlet kontrolünde (DKMP) üretime özenle devam edilmektedir. 

Öte yandan, ‗Doğu-Batı arası‘ insan göçü yönünden, Doğu‘daki özellikle düĢük eğitim/gelir 

seviyesindeki insanlar daha iyi bir yaĢam standardı için bulabildikleri her yolla Batı‘ya doğru göçe 

zorlanmaktadır. Üstelik köyden kente göçerek doğadan uzak (asimetrik) bir yaĢam biçimine geçen 

insanlar baĢlıca ekonomik sorunlarla karĢılaĢmaktadır. Bu sebeplerle, insan kökenli olarak baĢlıca 

bilgisizlik, kaçak avcılık, atmacacılık kültürü, kontrolsüz ağaç kesimi ve yapılaĢma, kontrolsüz 

sulama, çevresel duyarsızlık ve kirlilik (egzoz gazı, fabrika, plastik, atık su, tarım ilaçları) gibi çevre 

sorunları iklim değiĢikliğini (küresel ısınma) artırmaktadır. Dolayısıyla, yabani kuĢ popülasyonunda 

normal üreme sürecindeki beklenen anormallikler (neslin tükenmesi, özel üretim) doğadaki 

(ekosistem) bozulmanın açık alarm iĢaretleridir. 

Dolayısıyla, kuĢlarda olağan üreme süreci yönünden yaban hayatının insan müdahalesinden ve 

olumsuz çevresel koĢullardan olabildiğince uzakta (refah seviyesinde) ‗normal‘ seyrini sürdürmesini 

sağlamak, genel hekimlikteki ―Tek Sağlık- Tek Gıda- Tek Toplum-Tek Çevre- Tek Dünya‖ küresel 

yaklaĢım prensibine uyum sağlamada önkoĢullardan birisidir. Bu mücadelede, zoonoz KuĢ Gribi ve 

yüksek bulaĢıcı (yarasa-kökenli sayılan) COVID-19 virüsü de ölümcüldür. Bunlardan, güncel Küresel 

Pandemi COVID-19 salgını ilk kez Çin‘de baĢlayıp, sırasıyla Orta Asya, Avrupa ve Amerika‘ya doğru 

insan yoluyla yayılması sonucu tüm dünyada en az 3,5 milyon insan hastalanmıĢ ve 250 bin kiĢi 

ölmüĢtür. Bu durum, küresel ölçekte canlıların (insan-hayvan/kuĢ) hareketliliğinin önem ve riskini 

beraberinde taĢıdığını gösterir. Gelecekte, yabani kuĢlarda gözlemlenen olumsuz çevresel ve insan 

faktörlerine bağlı istemsiz üreme aksaklıkları (kimi kuĢ nesillerinin tehdit altında oluĢu) ve 

insanlardaki ölümcül COVID-19 salgın riskiyle etkin mücadele, ülkesel/küresel ortak aklı 

gerektirmektedir (Türkiye örneği). 
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Sonuç olarak, günümüz Ģartları dünyadaki geçici veya kalıcı canlı göçü ve çevrenin ne derece önemli 

bir olgu olduğunu gösterdiğinden; yabani kuĢları, insan hayatını ve çevreyi (ekosistem) korumada 

kontrollü ve birlikte çalıĢılmasının (Tek Dünya- Tek Sağlık prensibi) zorunlu olduğu kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Vahşi Kuş., Doğa, Göç. 
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Öz 

1919 yılında Rudolf Steiner  tarafından geliĢtirilen Waldorf eğitim yaklaĢımı, eğitimi sanata 

dönüĢtürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaĢımdır. Steiner‘a göre her çocuğun bir potensiyeli vardır 

ve bu potensiyel uygun koĢullar sağlandığında ortaya çıkacağını öne sürektedir. Doğru koĢullar 

sağlandığında çocukların hem sosyal, hem ruhsal, hem ahlaki, ben zihinsel hem de fiziksel yönlerden 

bir bütün olarak geliĢeceği varsayılır. Bu yaklaĢımda çocukların bütünlüğü desteklenir. Çocukların 

sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keĢfederek, deneyimleyerek yaĢantılarını zenginleĢtirdikleri 

düĢünülür. Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak, yardımlaĢarak 

toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teĢvik edilir. 

Bu araĢtırmada, birinci seviyede iki mektep ele alınmıĢtır. Bunlardan biri Azeribaucan Türkçesi ile 

diğeri Rusça ile eğitim vermektedir. Verilen eğitimlerden, mülakat ve gözleme dayalı olarak veri elde 

edilmiĢtir.  

Sınıf ortamı incelendiğide Rusça eğitim veren okulun hem sınıf ortamının hem aile katılımı 

boyutlarında Waldorf eğitim yaklaĢımına daha uygun olduğu, Öğretmenin rolü boyutunda ise herhangi 

bir anlam farklılığı olmadığı sonucuna varılmıĢtır.   

Anahtar Kellimeler: Waldorf pedagojisi, çocuk, okul 
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Abstract 

Over the years, the relationship between science and information has been characterised by several 

complexities (De Semir 2000; Bauer, Bucchi 2007). In particular, the debates has been focused on the 

use of sensationalistic tones and narratives by journalists, or even more on the accusation of 

complying more with journalistic values rather than scientific ones (Greco, Pitrelli 2009). But it is just 

in recent times that this journalistic ―field‖ and these topics has registered an increase in interest from 

social science scholars. The deep and numerous changes that scientific communication has to face 

today, even more than in the past, have led to the relevant transition from ―a «pure» and conventional 

science journalism‖ to one ―that wants to give added value to its readers by consulting authentic 

specialists‖, according with the Russ-Mohl‘s studies (2004: 266). 

In this context, the first problem is linked to the lack of truthfulness and authenticity of information 

due to the growing and the diffusion of fake news on the web (Agcom 2018; Vaccaro, Rizzuto, 

Brancato 2019). A further ―crisis‖ factor of contemporary journalism is the exponential increase in the 

―speed‖ of current information, not only in the creation and diffusion of news, but especially in the 

access and assimilation of its contents (Hargreaves 2003; Rosenberg and Feldman 2008; Fenton 2010). 

Within the science journalism, particularly in the field of health, the effects of these two phenomena 

on readers/users become even more relevant (Brancato, Filetti 2018). In fact, it is not a coincidence if 

in recent months, on the occasion of the spread of the global emergency linked to the COVID-19, the 

World Health Organization has stressed that ―the 2019-nCoV outbreak and response has been 

accompanied by a massive 'infodemic'‖ (WHO 2020). 

Taking into account these previous issues, the aim of this work will be to analyze two aspects that 

could represent the framework to develop a new path for science journalism in the contemporary era: 

a) the growing diffusion of web platforms addressed to ―verify‖ the accuracy and correctness of 

science news (Graves, Nyhan, Reifler 2015; Brancato, Stolfi 2020); b) the possible link between these 

initiatives and the development of a type of journalism defined as ―slow journalism‖ (Laufer 2011, 

2014; Le Masurier 2015). 

 

Keywords: Science Journalism; Fake News; Slow Journalism; Covid-19; İnfodemic 
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Abstract 

 

The initial diffusion of electronic sports (esports) has been driven by digital technologies (Mirón, 

Lago, 2017) such as the Over The Top Platforms (OTT). Among these, a case of particular interest is 

Twitch, the video-streaming platform owned by Amazon since 2014. These platforms allow the 

circulation of the esports contents published by professional and amatorial users and promote the 

discussion on the related topics, in line with the principles of the connected television (Marinelli, 

Celata, 2012; Marinelli, Andò, 2018). In this scenario, users can be both consumers and content 

creators (Ewalt, 2013), watching competitions among other users or participating. 
 

The progressive growth of esports in terms of economic return and social implications has encouraged 

the traditional publishers to invest in this ecosystem (Roncero, Garcìa, 2014). The key role that esports 

are starting to play in the sport-entertainment system is well represented by the Italian case. 
 

The presence of esports in the italian media system is still developing and shows the leadership of both 

the digital native publishers and the news websites managed by traditional players, such as Gazzetta 

dello Sport, Corriere dello Sport and Tuttosport. At the same time, the most important television 

channel completely esports oriented is Ginx Esports Tv, the international network broadcast by 

SkySport. 

We start from the assumption that mainstream media – and above all the free to air television – don‘t 

fully understand the potentiality of esports for the editorial strategy. In this sense, an interesting case 

of study is House of Esports (broadcast by DMAX), the first Italian Tv show in the free to air 

television completely dedicated to esports. After a pilot episode aired in 2019 and focused on the 

videogame Fortnite, today House of Esports is composed by two seasons. This Tv show is an 

infotainment talk show presented by the television celebrity Daniele Bossari and the content creator 

Sara ―Kurolily‖ Stefanizzi, who plays the role of the expert for the program audience. 
 

Given these premises, the paper‘s aim is to analyze the Tv Show House of Esports because of its 

importance for the growth of esports in the Italian television, through a content analysis of all episodes 

of both the first and the second season, for 13 episodes in total. In doing so, we will study the role 

played by the two presenters, the guests and the relationship between these social actors; the function 

of the setting and the type of conversation; the main issues treated in order to determine the esports 

coverage of the case study House of Esports. In conclusion, the paper‘s goal is to underline, on the one 

hand, the editorial strategy of House of Esports to intercept new audiences and traditional esports fans 

and, on the other, the future prospects for a mature relationship between esports and the mainstream 

media. 

 

Keywords: Esports; Mainstream Media; Italian Television; House Of Esports, Content Analysis 
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Аннотация 
 

Изучая психосоматическую картину личности Ф. Александер, Ф. Данбар, К,Ясперс и др. в 

своих исследованиях указывали на то, что для них то в той или иной степени характерно общие 

признаки проявления: ущемленности, обостренности чувства достоинства, эгоцентричности, 

сужения интересов, ограниченности и искажения иерархии ценностей, целей и потребностей. В 

свою очередь, это все проявляется в неадекватности притязаний, снижении уровня мотивации и 

активности деятельности психосоматического индивида. Факторами возникновения 

соматических заболеваний является наличие соответствующих изменений в наиболее уязвимых 

внутренних органах. Ввиду того, что адаптивные возможности их резко снижены, наблюдается 

психическое напряжение. При длительной психической нагрузке происходит постепенное 

истощение нервной системы, а вместе с тем и снижение активности и продуктивности 

личности, которое отражается на степени ее включенности в деятельность. Все это приводит к 

снижению мотивации и формированию неадекватной самооценки.Проведенный анализ 

научной литературы обнаружил недостаточное количество данных об индивидуально-

психологических особенностях личности студента в условиях различной соматической 

патологии, в частности, об особенностях психической регуляции учебной деятельности. 

Отношение студентов страдающих хроническими соматическими заболеваниями к учебной 

деятельности, и ее продуктивность зависят от своеобразия индивидуально-психологических 

особенностей их личности.Результаты исследования механизма психической регуляции 

учебной деятельности студентов, страдающих хроническими заболеваниями, анализ учебной 

деятельности позволили разработать комплекс психологических средств по развитию личности 

и деятельности студентов, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Эта 

работа, направлена на раскрытие потенциала соматических больных и способствует 

оптимизации учебной деятельности,Для обеспечения успешности результата должны быть 

соблюдены следующие условия:В первую очередь должна быть изменена сама модель 

обучения психосоматических больных.Во-вторых, должны быть созданы условия для развития 

значимых качеств личности в процессе обучения; преподаватели и администрация 

университета должны быть проинформированы о социально-психологическом уровне развития 

психосоматических больных.В- третьих, самим студентам предоставляется возможность 

получения информации о своих психологических проблемах и состояниях.Немаловажная роль 

здесь отводится штатным психологам в оказании помощи для преодоления дезадаптационных 

состояний путем групповой и индивидуальной работы с этими студентами.Перестройка, 

изменение личности хронически больного заключается в выделении нового ведущего мотива 

деятельности и постепенного переподчинения всей структуры мотивационной сферы новому 

мотиву, в качестве которого выступает мотив сохранения здоровья. 

Ключевые слова: психическая регуляция,учебная деятельностья,психослматические 

заболевания 
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Öz 

Tüm canlılar ve dolayısıyla insanlar bireysel farklılık gösterir. Dolayısıyla her çocuk bir diğerinden 

farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel, biliĢsel, sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı 

çocuklar biliĢsel davranıĢlarda, duyusal motor özelliklerde, iletiĢim becerilerinde ve motor 

becerilerinde yetersizlik göstermektedir. Bu geliĢim alanlarındaki bir ya da birden fazla yetersizlik 

çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. GeliĢim alanlarındaki yetersizliklerden dolayı olumsuz 

yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetlerine 

gereksinim duyulmaktadır. Okullarda özel gereksinimli çocukların tanılanması ve erken tanı çok 

önemli olduğu düĢüncesiyle bu konu hakkında öğretmen adaylarının  görüĢlerinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma nicel bir çalıĢma olarak tasarlanmıĢtır.  Nicel araĢtırmalarda anket gibi nicel 

veri toplama yöntemleri kullanılır ve algılar ile olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmaya çalıĢılır. ÇalıĢmanın evreni 2018-19 eğitim öğretim yılında, Prizren il merkezinde 

bulunan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın  

örneklemi ise Prizren Ukshin Hoti Üniversitesinde  okuyan  51 okul öncesi öğretmeni adayı dahil 

edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan tüm öğretmen adayları okul öncesi eğitim kurumlarında staj 

yapmıĢlardır. Ayrıca çalıĢma grubuna dahil edilen tüm öğretmen adayları kadındır.  
 

Sonuç olarak öğretmen adaylarına staj yaptıkları okullarda özel gereksinimli çocukların olup 

olmadığını, tanısı konulmamıĢ çocukların olmadığını, engelli olduğunu düĢündükleri çocuklarla 

karĢılaĢtıklarında tanısının konulması için çalıĢmaların yapmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Ġleleriyle 

irtibatta olduktan sonra genetik olarak veya sonradan özel gereksinim gösterdikleri sorularak gerekli 

bilgi alınmaktadır. Bu durumda ailelerle yapılan görüĢmeler çok önemli olduğu vurgulanmıĢtır. Elde 

edilen bulgularda da çoğu öğretmen adayı daha önce engelli bir bireyi gözlemleme deneyimlerinin az 

olduğunu dile getirmiĢlerdir. Gözlemlenen özel gereksinimli çocukların uyum sorunları 

gösterdiklerini, iletiĢim güçlükleri yaĢayan öğrencilerin olduğunu, grup oyunlarına katılmama 

davranıĢını gösterdiklerini, yaĢına uygun geliĢim özellikleri gösteremediklerini, etkinliklere katılmada 

isteksiz olma davranıĢını gösteren öğrencilerin olduğunu, öz bakımını gerçekleĢtirememe davranıĢını 

gösteren öğrencilerin olmadığını, ailelerin özel gereksinimi olduğunu düĢündükleri çocuğa karĢı 

davranıĢlarının hem yapıcı olduğunu, hem de olmadığını anladıklarını belirtmiĢlerdir. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda araĢtırma merkezlerinin okul öncesi kurumlarında geliĢimsel çalıĢmalarının 

yapılması gerektiğini, okul öncesi öğretmen, öğretmen adayları ve yöneticilerine özel gereksinimi 

çocukların tanılanması konusunda seminerler verilmesi gerektiğini önemsemiĢlerdir.  Tanısı konulmuĢ 

çocukların geliĢim özelliklerine uygun özel eğitim kurumlarına yerleĢtirilmesi, öğretmenlerin özel 

gereksinimi çocukların geliĢimlerini daha iyi bir Ģekilde desteklemesi konusunda eğitim verilmesi, 

okulöncesi öğretmen adaylarının lisans eğitim süresince özel eğitim konusunda uygulamalı derslerle 

desteklenerek bu konuda yeterliliğe sahip öğretmen olmaya hazır hale getirilmesi gerektiği öneri 

olarak sunulmuĢtur. 
 

Keywords: Okul, Okul Öncesi Eğitim, Gelişim 
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Öz 

Bu araĢtırma 2019-2020 eğitim - öğretim yılında ilkokul 3. Sınıfına devam eden öğrencilere yönelik 

Ġlkokullarda YetiĢtirme Programını (ĠYEP) uygulanan okullardaki öğretmen ve okul yöneticilerinin 

nasıl değerlendirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında baĢlayan, 

tüm devlet ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan, sonraki 

yıllarda sadece 3. Sınıflara uygulanan ĠYEP milli bir projedir. ĠYEP‘le çeĢitli sebeplerle Türkçe ile 

Matematik dersleri öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve bu kapsamında belirlenen 

kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal 

alanda desteklenmesini amaçlanmaktadır. AraĢtırma, ĠYEP programını okullarında uygulayan 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin nasıl değerlendirildiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere, 

alanyazına, araĢtırmacılara hem kaynak oluĢturacağı hem de verilen cevaplarla gerekli tedbirlerin 

alınmasında programı geliĢtirenlere yol göstereceği düĢünülmektedir. AraĢtırmayı gerçekleĢtirirken 

nitel araĢtırma yöntemlerinden olgu bilimi yöntemi kullanılmıĢtır. Olgu bilimi yönteminden görüĢme 

tekniği tercih edilmiĢtir. ÇalıĢma grubunu da nitel araĢtırmalarda amaçlı örneklem türünden ĠYEP‘i 

uygulayan 5 sınıf öğretmeni ile 5 okul yöneticisinden oluĢmaktadır. ĠYEP ile çevreden olumlu 

dönütler alındığını, programı kendi sınıf öğretmeninin yapması gerektiğini, ĠYEP uygulamasının 2. 

Sınıftan itibaren baĢlayabileceğini, ücretli öğretmenlerin de görev alabileceğini ile ĠYEP sayesinde 

öğrencilerin akademik baĢarısının arttığı yönünde sonuçlar elde edilmiĢtir. Öğretmen, öğrenci ve 

velilerin ĠYEP ile ilgili bilgilendirici çalıĢma yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İlkokullarda Yetiştirme Programı, Türkçe Öğretim Programı, Matematik Öğretim 

Programı, Psikososyal Destek. 

 

 

Opinions of Teachers and School Managers on the Education Program in 

Primary Schools 

 

Abstract 

This research was conducted in order to determine how teachers and school administrators in schools 

where the Primary School Education Program (PSEP) was implemented for students attending the 3rd 

grade of primary school in the 2019-2020 academic year were evaluated. PSEP is a national project 

that started in the 2018-2019 academic year and covers 3rd and 4th grade primary school students 

studying in all public and private schools, and applied only to the 3rd grade in the following years. 

With PSEP, it is aimed to eliminate the incomplete learning of the students who are in the learning 

areas of the Turkish and Mathematics courses curriculum for various reasons and who cannot obtain 

the gains determined within this scope at a sufficient level and to support them in the psychosocial 

field. It is thought that the research will provide a resource for those who want to have information 

about how teachers and school administrators who implement the PSEP program in their schools are 
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evaluated, and will provide resources for the literature, researchers, and will guide those who develop 

the program in taking necessary measures with the answers given. While conducting the research, one 

of the qualitative research methods, phenomenology method was used. Interview technique was 

preferred from the phenomenology method. The study group consists of 5 classroom teachers and 5 

school administrators who apply PSEP as purposeful sampling in qualitative research. With PSEP, it 

was found that positive feedback from the environment was received, the program should be carried 

out by its own classroom teacher, the application of PSEP could start from the 2nd grade, paid 

teachers could also be employed, and the academic success of students increased thanks to PSEP. It is 

recommended to inform teachers, students and parents about PSEP. 

Keywords: Primary School Education Program, Turkish Education Program, Mathematics Education 

Program, Psychosocial Support. 
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Öz 

 

Tarımsal üretim, insanoğlunun yerleĢik hayata geçtiği günden itibaren yaĢamının vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Bugün tarım, baĢta en temel insani ihtiyacımız olan beslenme ihtiyacının karĢılanmasının 

yanında, yaĢamın birçok kolu için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde tarımsal üretim cumhuriyetin ilk 

yıllarından günümüze kadar bir devlet politikası olarak teĢvik edilmiĢ ve üretici desteklenmiĢtir. 

Günümüzde modern tarım üretimi, özelleĢmiĢ tarım makineleri sayesinde insan gücünün kullanımını 

minimize etse de ülkemizde tarımsal üretimde insan gücü çok büyük bir paya sahiptir. TUĠK verilerine 

göre ülkemizdeki iĢçi istihdamının %20‘si tarım sektöründedir. Tarımsal üretiminin mevsim 

koĢullarıyla sınırlı olması, farklı mevsimlerde farklı tarım ürünlerinin üretimi, coğrafya ve 

mikroklimatik farklılıkların bir sonucu olarak yıl içinde değiĢen üretim takvimi, yetersiz ekonomik 

kazanç gibi birçok farklı sebep, tarım iĢçilerinin büyük bir oranının mevsimlik ve gezici bir biçimde 

çalıĢmasına neden olmaktadır. Büyük oranı kayıt dıĢı çalıĢtığı için sayısı tam olarak bilinmemesine 

karĢın, gezici mevsimlik tarım iĢçilerinin sayısının yaklaĢık 1.5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 

Birçoğu aileleriyle birlikte yılın büyük bir bölümünde ülkenin çeĢitli bölgelerine göç eden gezici 

mevsimlik tarım iĢçileri, çadır benzeri, derme çatma, sağlıksız, doğa koĢullarına açık, kolay sökülüp 

takılabilen-taĢınması kolay- barınaklarda yaĢamak zorunda kalmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, gezici 

mevsimlik tarım iĢçilerinin barınma sorunsalına; sağlıklı, yaĢanabilir, konforlu, sürdürülebilir, 

ekolojik, sökülüp takılabilen, hafif, geri dönüĢtürülebilir, sıkıĢtırılmıĢ yonga levhalardan üretilebilen 

bir sistem olan ‗wikihouse‘ ile bir çözüm önerisinin sunulmasıdır. Bu kapsamda çalıĢmanın ilk 

bölümünde ülkemizdeki gezici mevsimlik tarım iĢçilerinin barınma sorunsalı, demografik yapıları, göç 

mevsimleri ve göç güzergâhları üzerinden bir irdeleme yapılmıĢtır. Daha sonra dünya üzerinde hızlı 

üretilebilen, hafif, söküp-takılabilir, taĢınabilir barınma sistemlerinden örnekler incelenmiĢtir. Son 

bölümde ise ‗wikihouse‘ sistemi açıklanarak, gezici mevsimlik tarım iĢçilerinin barınma sorunsalı için 

bir çözüm önerisi sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Wikihouse, Tarımsal Üretim, Barınma Üniteleri, Barınma Problemi, 

Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri  

mailto:aeminsaka@gmail.com


XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 20 

 

21. Yüzyıl Ġnsanının Sahip Oldukları Temel Beceriler: Ebeveyn  ve 

Öğretmenlerin DüĢüncelerinin Değerlendirilmesi  
 

Kamala Gahramanova 

Assoc. Prof. Dr., Baku State University 

Azerbaijan 

 

Öz 

 

Bugün dünya yeni bir dönemin eĢiğindedir ve herkes bunun  bilincindedir. Medeniyet ve teknolojinin 

geliĢiminin her aĢaması,kiĢiden belirli beceriler gerektirir. Her Ģeyin hızlı değiĢtiği, ebeveynlerin belə 

adapte olmakta zorluk çektiği dunyada hangi profilde çocuk yetiĢtirilmelidir? Geleceğin dünyasında 

baĢarılı olmak için çocuklarımızın hangi niteliklere ihtiyacı var? Bu gibi sorulara cevap aranıyor. 

 

Ebeveynler ve özellikle yaĢamının ilk yılarında çocuğun öğretmeni ve eğitimcisi gibi anahtar role 

sahip olan anneler  doğru karar vermeleri için, yeterince bilgili  olmalıdırlar. Bu bağlamda onların 

sahib olduğu değerler,   eğitim, vizyonu, kültürü ve psikolojik durumu önem taĢımaktadır. Gelecekte 

çocuklarını nelerin beklediğini, yeni dünyada hayata hazırlamak için bugün neler yapılması 

gerektiğinin bilincinde olmalıdırlar. 

 

Çalışmanın amacı Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çağın gereklerine uygun genç nesil yetiĢtirmek 

potansiyeline sahip olduğunu, çocukları geleceğe hazırlamak için ne öğreteceğini tespit etmek 

amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Araştırmanın örneklemi, Bakü‘de ve farklı bölgelerde  yaĢayan   okul öncesi yaĢdakı çocuklara   

sahip  ebeveynlerden ve öğretmenlerin oluĢturmaktadır. 

 

Araştırmanın Veri Toplama Aracı  Verilerin toplanmasında anketten, görüĢmelerden  yararlanılmıĢtır. 

Ayrıca literatür taraması da yapılmıĢtır. Ebeveynler ve öğretmenlerden, görüĢlerine göre, çocukların 

gelecekte daha baĢarılı olmalarına yardımcı olacak becerileri seçmeleri istendi. AraĢtırma var olan 

durumu tespit etmeye dayalıdır.  

 

Makalede çocuğun geliĢiminde aile faktörünün öneminden,  gələcəkdə gənç nesildən gereken 

özellikler, becerilerden, ebeveynler ve öğretmenlerin düĢünce ve bakıĢlarından bahsedilmektedir. 

Toplumda çocuk yetiĢtirilme konusunda ön plana çıkması gerekenlerin neler olduğu ve bunların 

önemine değinilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebeveyn, Beceriler, Gelecek.   
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Öz 

Çevre performans konusu tek bir ülkeyi ilgilendirmez, dolayısıyla o ülkenin komĢularını ve hatta diğer 

tüm ülkelerini de kapsamaktadır. Bu nedenle çevre kirliliği sadece tek ülkenin sorunu olmadığı gibi 

her ülkeninde çevre kirliliğini önleme çalıĢmaları olmalıdır. Ülkede ki faaliyetler global çevre 

değiĢikliğine sebep olmakta, milli politikalar ülke dıĢınında etkilemektedir ve kısa vadeli kararlar çoğu 

kez kalıcı sonuçlara yol açmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, çevre konusundaki sorunları tespit etmek ve 

iyileĢtirme yolunda ne gibi adımlar izlenmesi gerektiğini göstermektir. Kosova‘nın diğer Balkan 

ülkeleri ile karĢılaĢtırmak için kullanınlan analizde birden çok girdi ve çıktı değiĢkenine gereksim 

duyulduğunan Veri Zarflama Anlizi ve Analitik HiyerarĢi Prensibi sıralı metodu kullanılmıĢtır. 

Verilerin iĢlenmesi EMS 1.03 ve Expert Choice paket programları kullanılmıĢtır. Ayrıca 

analizde çıktı değiĢkenleri denetleneceğinden çıktı yönlü CCR modelinde faydalanılmıĢtır. Etkin 

çıkan ve çıkmayan ülkelerin analizleri tamamlanarak gereken öneriler sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahp, Vza, Çevre, Performans 
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Öz 

Günümüzde teknolojinin hızla geliĢmesiyle internet kullanımları da artmıĢtır. Ġnternet kullanımı kimi 

zaman eğitim öğretim için kullanılsa da kimi zaman eğilence ve boĢ zamanı değerlendirmek olarak ta 

kullanılabilmektedir. Hizmet içi eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin internet 

kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüĢleri amaçlanarak yapılan çalıĢmada,  günümüzde bilgi 

toplumlarında varolabilmek için öğrenci ve öğretmenlerin belli becerilere sahip olmaları gerektiği 

dikkate alınmıĢtır.  Bilgiye gereksinim duyulduğunda aranılan bilgiye anında ulaĢabilme, ulaĢtığı 

bilgiyi seçebilme ve kullanabilme, problem çözebilme gibi sorunları internet aracılığıyla 

ulaĢabilmekteyiz. Bu amaçla öğretmenlerin internet kullanımı için yapılan çalıĢma, öğretmenlerin 

çağımıza ayak uydurmaları ve bununla birlikte gereken hizmetiçi eğitimlerin uygulanması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Bu çalıĢma nicel bir çalıĢma olarak hazırlanmıĢtır. Nicel araĢtırmalarda kullanmak 

amacıyla anket soruları hazırlanılmıĢtır.  Evrenimiz Kosova‘nın MamuĢa Belediyesinde görev yapan 

öğretmenler ayrıca Prizren belediyesinde Ukshin Hoti üniversitesinde sınıf öğretmenliği okuyan 

öğrenciler dahil edilmiĢtir. Verilerin betimsel analiz teknikleri ile elde edilen temalara göre özet ve 

yorumlar içermektedir. ÇalıĢmanın bulgularında öğretmenlerin internet kullanımına ihtiyaç duydukları 

ancak kullanımla ilgili teknolojik araçlarının yeterli olmadığı vurgulanırken, internet kullanımı 

hakkında eğitim seminerlerinin alınması da gerektiği vurgulanmıĢtır. ÇalıĢma devam etmektedir. 
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Öz 

Eğitim -öğretimin temel taĢlarından biri olan öğrenciler, eğitime uyum sağlaması, onlara sunulan 

fırsatlar ile iliĢkilidir. Ayrıca okul aile iliĢkisinin olumlu olması öğrencilerin sınıf içi tutumlarını 

olumlu etkilemektedir. Bu durumları dikkate alarak öğrencilerin sınıf içi olumsuz davranıĢlarının 

nedenleri ve onları olumlu davranıĢa dönüĢtürme çabalarını ortaya çıkarmak ve öğrenme-öğretme 

sürecinde öğrencilerin sınıftaki olumsuz tutumların değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢma nicel bir çalıĢma olarak tasarlanmıĢtır.  Nicel araĢtırmalarda anket gibi nicel veri toplama 

yöntemleri kullanılır ve algılar ile olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmaya çalıĢılır. AraĢtırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Prizren il merkezinde 

bulunan Ukshin Hoti Üniversitesinde Türkçe okuyan sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 

adayı dahil edilmiĢtir. Örneklem ise sınıf öğretmenliği adaylarından ve okulöncesi adaylarından staja 

aktif  katılan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri dahil edilmiĢtir.  

Bu sorunu çözmek için olumsuz tutum sergileyen öğrencinin ailesiyle görüĢmeye baĢlanılması 

gerekmektedir. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni ailedir. Aileyle iliĢkileri incelenir, gözden gecirilir. 

Ondan sonra arkadaĢlarıyla iliĢkisi gözden gecirilir. Sınıftaki her arkadaĢıyla mı yoksa sadece bir 

kısmıyla mı iyi anlaĢıyor? Soruları ailelerle görüĢülmelidir. Bu çalıĢmada öğrencilerin sınıf içi 

olumsuz tutumları temel alınarak yapılan değerlendirme araĢtırılmıĢtır. Burada öğrencinin tavırlarını 

neler etkileyebilir? öğretmen ne yapabilir? yaĢadığımız dönem sonucu sergilenilen davranıĢlar olup 

olmadığı sorularına yanıt aranmıĢtır. 
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Öz 

AraĢtırma, Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan okul 

öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik gelecek kaygılarının ve çocuk sevgilerinin 

ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Prizren 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğine devam eden 80 okul öncesi öğretmen adayı 

oluĢturmuĢtur. Okul öncesi öğretmen adaylarının gelecek kaygılarını belirlemek için ―Öğretmen Adayı 

Kaygı Ölçeği‖ ve çocuk sevgilerini belirlemek için ―Barnett Çocuk Sevme Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. 

Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği 45 maddeden, Çocuk Sevme Ölçeği ise 14 maddeden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programı kullanılarak incelenmiĢ olup verilerin 

analizi ise betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak (frekans ve yüzdelikler) değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygıları incelendiğinde, adayların 

okul yönetiminden yardım almaya, yönetim veya meslektaĢları tarafından incelenmelerine yönelik ve 

onlardan yardım almaya yönelik kaygı yaĢamadıkları, ancak yöneticilerin kendilerine iliĢkin olumsuz 

düĢünceye sahip olmalarına ve onlardan derslerdeki etkinlikler için ek ücret talep etmeye iliĢkin kaygı 

yaĢayabilecekleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrencilerin öğrenmelerine 

iliĢkin yardımcı olmak, onları cesaretlendirmek ve öğrencilerin saygısını kazanmalarına iliĢkin kaygı 

yaĢamadıkları, ancak kalabalık ve sorunlu öğrencinin olduğu sınıflarda sınıfı kontrol etmek anlamında 

kaygı yaĢayabilecekleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi 

incelendiğinde, adayların çocuklarla olmaktan, çocukları dinlemekten, çocuklarla zaman geçirmekten 

büyük keyif aldıkları ve çocukları çok sevdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Öz 

 

Okul öncesi dönem, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alıĢkanlıkların kazanıldığı ve biliĢsel 

yeteneklerin hızlı geliĢip biçimlendiği 0–6 yaĢ (0–72 ay) çocuklarını kapsayan bir dönemdir. Bu 

dönem çocuğunun eğitimini üstlenen okul öncesi eğitim kurumları, bebeklerin/çocukların 

geliĢimlerini, sağlıklı ve düzenli fiziksel koĢullar içinde, toplumsal/kültürel açıdan en doğru biçimde 

yönlendiren, onlarda sağlam bir kiĢiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı zekânın temellerini atan, 

uzman eğitimci kadroya sahip, temel iĢlevinin eğitim olması amaçlanan kuruluĢlardır (Ömeroğlu, 

2000; Poyraz ve Dere, 2003).  ÇalıĢma nicel bir çalıĢma olarak tasarlanmıĢtır.  Nicel araĢtırmalarda 

anket gibi nicel veri toplama yöntemleri kullanılır (Yıldırım ve ġimĢek, 2005). AraĢtırmanın evrenin 

2019-2020 eğitim öğretim yılında, Prizren il merkezinde bulunan Ukshin Hoti Üniversitesin Eğitim 

Fakültesinde Türkçe eğitim gören okul öncesi öğretmeni adayı dahil edilmiĢtir. Örneklem ise 

okulöncesi adaylarından staja aktif katılan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada 

veriler oluĢan anket ile elde edilmiĢtir. KiĢisel bilgi formu ve anket formu alanında bir öğretim 

üyesinin görüĢüne sunulmuĢtur. AraĢtırmada kullanılan anket formu bir bölümden oluĢmaktadır. Bu 

bölümde ise okulöncesi öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocukların tanılanması konusunda 

görüĢlerine yönelik on yedi sorudan oluĢan soru anketi kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgularda en çok 

dikkatimizi çeken durum, fiziksel ortamların öğretmen ve öğrencilerin beklentilerine yeterli derecede 

olmamasıdır. Ancak çalıĢma halen devam etmektedir.  
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Abstract 

 

Space facilities of space programs are auspicious about the future‘s worldwide scarcity, socio-

economic, environmental and ecological difficulties of our planet. As they have been progressing by 

help of scientific experiments and experiences, they are making more and more expectant our space 

community with each passsing day, to be further capable of solving global problems effectively 

related to scarce resources, provision of eco resolutions like green renewable energy and importantly 

economical growth through the use of space riches which will at the end bring out very new sector of 

Space Market – Space Mining. Before we set out to engage in this new industry, it is essential to start 

with the constitution of clear space policy pertaining economics and legislation that are concerning the 

utilisation rights and feasible ownership of space resources as well as sustainability. Unless we 

establish supportive laws, rules and legal frameworks, this practise will lead us on to the complication 

and chaos onwards that can debar us from the benefits mentioned above. Moreover, if we take into 

consideration a high level of risk in financing and danger of uncertainty, exploitaion and 

manipulations of superpowers, for harmonised commercialisation and space development, solid and 

durable governance of these activities becomes unanavoidable. And whats‘s more, importance beyond 

this crucial management derives from inadequate institutions and legal frameworks which we possess 

now and which results in disunity and insubordination of some countries like the US and Luxembourg. 

Therefore, this paper focuses on the explanation of both ―global commons‖ according to the Space 

Law including Outer Space Treaty and Moon agreement which are dimly and misunderstood by 

initiators and Space Protocol for financeability and credibility; emphasis of need to put forward 

updated, efficient and forcible legislation by required and accountable parties. Every human made 

action has a cost in this fragile environment, consequently we are all laible for maintaining 

sustainibility and this paper describes why this is so. It is worth explaining it because of the growing 

recognition among us and it is notable that in November 2016 organised by the European Space 

Agency (ESA) ‗Citizens‘ Debate on Space for Europe‘ ended up with the result that shows 84 % of 

2000 participants think that space should be protected.  

 

Since there are lack of studies regarding this topic in Turkey, mainly, this paper‘s purpose is connected 

with raising awareness particularly among the turkish communities and closing the gap by introducing 

shortly why do we need Space and Space Finance (1st and 2nd sections); why venturing is risky (3rd 

section); broadly about necessity of legal frameworks vital for smooth Space activities (4rd section). 

Even if Space mining seems blur, we should not forget that we are already achieving advances in 

technology in terms of robotics and artificial intelligence through which space becomes more 

reachable. As Bill Gates said in 2017, ―robotics is developing in much the same way that the computer 

business did 20 years ago‖. 
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Abstract 

 

In the current circumstances, accounting is a universal language of international business and its 

information represents the central part of the business information system.This paper will reveal a 

concern about accounting certification which is being expressed especially by accountants who have 

completed a master's degree in accounting and auditing. The work was carried out on request and in 

collaboration with a group of students of Ukshin HOTI University, Prizren. In this paper, we will try 

to identify the challenges that accountants are facing during the exercise of their profession, which are 

related to both the constant change of laws and the pressures they may have from their owners.  

In addition to the accountants' challenges, this paper will help students to apply the acquired 

knowledge in practice and be prepared for the exercise of the accounting function. The data on which 

the paper is based will be taken directly by accountants who are currently practicing their profession in 

the region of Prizren in the Republic of Kosovo and after the results we‘ll try to give recommendations 

to improve the current situation of this profession that is also known as the language of businesses. 
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Öz 

 

Günümüzde büyümekte olan Ģehirlerde kentleĢme hızla devam etmektedir. Hızlı kentleĢmeden dolayı 

fiziksel, çevresel, sosyoekonomik sorunlar giderek artmaktadır. Bu bağlamda büyümekte olan 

kentlerde, çevre sorunlarının önemli nedenlerinden biri olan kentleĢme, bir sorunsal haline gelmiĢ 

diyebiliriz. Bu kentlerde özellikle sanayi merkezli büyümenin ön plana çıkması kentin geliĢimini 

beĢerî olmaktan öteye götürememektedir. SanayileĢme, çevre sorunları baĢta olmak üzere birçok 

sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Çevresel kirliliğin önemli sebeplerinden biri de sanayileĢmedir. 

Kentlerde sanayi merkezli büyüme ile ortaya çıkan fiziksel, çevresel ve sosyoekonomik sorunların 

çözümünün paralel bir Ģekilde yürütülmesi kentleĢme sürecine daha olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak 

kentlerin mevcut yapısına bakıldığında çarpık kentleĢmenin oluĢu, kentin geliĢiminin, çevre 

alanlarının koruna bilirliğinin, yaĢana bilirliğinin yitirilmesi, sanayinin kentleĢme üzerindeki 

olumsuzluklarını göstermektedir. Bu doğrultuda Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde ekonomisi 

tarıma ve hayvancılığa dayalı, tarihi dokusu ile ön plana çıkmıĢ, kentleĢmenin hızla devam ettiği bir 

yerdir. ÇalıĢmada Mardin‘de kentleĢme sürecinin fiziksel, çevresel ve sosyoekonomik yapıda yarattığı 

geliĢmeleri tespit etmek amaçlanmıĢtır. Bu nedenle son beĢ yılda hızla büyümekte olan ve tarihi 

kimliği ile ön plana çıkan Mardin‘deki kentleĢmeyle beraber doğan çevre sorunlarının neler olduğu ve 

Ģehre etkisi çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. ÇalıĢmada yöntem olarak, son beĢ yıla ait verilerin analizi 

ile birlikte yerel yönetimler ve Sivil Toplum KuruluĢları temsilcileriyle görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu 

araĢtırma sonuçlarından Mardin‘de kentleĢmenin düzenli ve planlı olmadığı ve beraberinde birçok 

çevre sorununu da getirdiği ortaya çıkmıĢtır. Bu çevre sorunları içinde hava, su, gürültü kirliliği, 

ulaĢım, elektrik, su problemi gibi birçok sorun bulunmaktadır. Bu doğrultuda çözüm önerileri 

sunulmuĢtur. 
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Xülasə 

 

Kadınların toplum hayatındaki rolü mevcut sosyo-politik koĢullara ve onlara gösterilen münasibete 

bağlı olarak farklı medeniyetlerde ve toplumlarda farklı biçimlerde kendini göstermiĢtir. XIX yüzyılda 

bireyin, toplumun insani değerlerine yönelen yeni bir kültür türüne ihtiyacı yarandı. Geleneklerin en 

iyisini koruyarak ve genç neslin yeni bir döneme girmesi için yeterli ilkeleri yaratır. Birey her zaman 

tarihsel ve kiĢisel çeliĢkilerle karakterize olunan psikolojik bir çevrede yaĢar. Kadınların hayatının öz 

növbesinde tüm toplumun hayatına çok büyük etkisi vardır ve onların geliĢimi bir bütün insanlığın 

refahını tanımlayan hassas göstergesi olarak görev yapar. (K.G.)Dönemin yetiĢtirdiği kadınlardan biri 

də Karabağ Hanı Mehdikulu han CavanĢirin kızı HurĢitbanudur Natevan15 ağustos 1832‘yılında 

ġuĢada doumuĢtur. HurĢidbanu ailesinin tek evladı, aynı zamanda Karabağ hanlığının sonuncu varisi 

olduğu için ona ―han kızı‖ adıyla hitab etmiĢler. Natevan okul yaĢına geldikde zamanın Aydın ve 

sanatçılarından ders almağa baĢlamıĢdır. Natəvanın faliyyetini 3 kısma ayıra biliriz1. Yaratıcılık. Ġlk 

zamanlar onun ―xurĢid imzası‖ ile yazdığı Ģiyirlerin büyük bir kısmı kaybolmuĢ, yalnız çok az bir 

kısmı bize gelib çatmıĢdır. Bundan baĢka resamlık, el iĢleri, farkl türlerde örgüler kabiliyyetile ün 

kazanmıĢdır.2. Yönetim. Sosyal ve idare etme faliyyeti.3. Hayırseverlik. ġuĢa kalesine su çektirmesi, 

ahalini içmeli su ile temin etmesi, hamam, havuz tikdirmesiHer bir halkın kendine özgü gelenekleri, 

kültürü var ve insan yaĢadığı ortam, halkının kendine özgü etnik psikolojik özellikleri ve kültürün 

etkisi altında kalıyor. Natevan zamanın yeni, ilerici düĢünceleri tebliğ etmekle yanaĢı, milli örf 

geleneklerin yaĢatılmasında da önemli rol oynadı. 
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Abstract 

 

The ink is one of the most basic raw materials used in the production of printing product. Offset 

printing inks are composed of four main components including colorants, binders, solvents and 

additives. When these components are examined, it is seen that they contain petrochemical substances. 

During and after the printing process, some of these components are separated from the ink as waste 

material and are mixed with air, water or soil, thus damaging the nature and human beings. Therefore, 

recent studies have focused on the reduction of the harmful effects to human beings and the 

environment by the production of environmental friendly inks based on the use of natural substances 

instead of harmful substances in the ink composition. Considering this problem, safflower oil and 

natural pinus pinaster resin were used in this study in order to produce bio based offset printing ink 

varnish, one of the main components of the ink. Safflower oil and pinus pinaster resin were mixed in 

different proportions to form varnish with suitable viscosity to the printing ink composition. The 

usability of these varnish as an alternative for varnishes produced with mineral oil in standard offset 

printing ink was investigated. Magenta color standard offset printing ink was prepared with these 

varnish and sample prints were printed on coated paper, uncoated paper, bristol board with IGT C1 

offset printability tester. Test prints were examined in terms of specialties such as drying, L*a*b and 

density with naked eye and a spectrophotometer. As a result of the measurements and determinations, 

it was determined that the varnish produced with safflower oil and pinus pinaster resin can be used 

instead of offset printing ink varnishes produced with mineral oil. 

 

Keywords: Ink Gloss, Varnish, Resin, Safflower Oil, Printability, Vegetable Oil Ink 

 

 

Aspit Yağı ve Sahil Çamı Reçinesi Ġle Çevre Dostu Ofset Baskı Mürekkebi 

Hazırlanması ve Basıabilirliği 

 

Öz 

 

Basım sektöründe mamul üretiminde kullanılan en temel hammaddelerden birisi mürekkeptir. Ofset 

baskı mürekkepleri; renklendirici, bağlayıcı, çözücü ve katkı maddeleri olmak üzere 4 ana bileĢenden 

oluĢmaktadır.  Bu bileĢenler incelendiğinde petrokimyasal maddeler içerdiği görülmektedir. Baskı 

sürecinde ve sonrasında bu bileĢenlerin bazıları mürekkepten atık madde olarak ayrılarak havaya, suya 
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veya toprağa karıĢmakta bu nedenle de doğaya ve insana zarar verebilmektedir. Son dönemdeki 

çalıĢmalar mürekkep bileĢimindeki zararlı maddelerin yerine doğal maddelerin kullanımı sonucunda 

çevre dostu mürekkep üretilmesi ile insana ve çevreye verilen zararın azaltılması üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Bu problem göz önüne alındığında, mürekkebin ana bileĢenlerinden biri olan bio 

bazlı ofset baskı mürekkep verniği üretmek için aspir yağı ve doğal pinus pinaster reçinesi 

kullanılmıĢtır. Aspir yağı ve sahil çamı reçinesi farklı oranlarda karıĢtırılarak baskı mürekkebi 

bileĢimine uygun viskoziteye sahip vernik oluĢturulmuĢtur. Elde edilen bu verniğin standart ofset 

baskı mürekkebinde mineral yağla üretilen vernikler yerine kullanılabilirliği incelenmiĢtir.  Hazırlanan 

vernikle magenta renginde standart ofset baskı mürekkebi hazırlanarak IGT C1 ofset basılabilirlik test 

cihazı ile mat kuĢe, 1. Hamur kağıtlar ve bristol karton üzerine numune baskılar yapılmıĢtır. Test 

baskıları üzerinde çıplak gözle ve spektrofotometre ile inceleme ve ölçümler yapılarak verniğin; 

kuruma, densite ve L*a*b değeri gibi temel özelliklerine bakılmıĢtır. Ölçüm ve tespitlerin sonucunda 

aspir yağı ve sahil çamı reçinesi ile üretilen verniğin mineral yağla üretilen ofset baskı mürekkebi 

vernikleri yerine kullanılabileceği tespit edilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mürekkep Parlaklığı, Vernik, Reçine, Aspir Yağı, Basılabilirlik, Bitkisel Yağ 

Mürekkebi 
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Abstract 

Some of the measurement tools used in education are organized in order to predict the achievements 

that individuals are expected to show in a school or a job. A concrete example of this is the exams to 

select students to be admitted to universities. For this purpose, one or more tests are applied to all 

students. The scores obtained from the tests applied in the selection exams are used as predictors of the 

candidates' future success. 

While admitting students to the physical education and sports departments of universities, most 

universities are based on YGS (transition to higher education examination), AOBP (Weighted 

secondary education achievement score) and Ability exam. But how the evaluation should be done is 

one of the most important problems. 

In this study, we aimed to bring together all the studies related to the subject as a result of the literature 

review. In most researches, ygs has been identified as the most important criterion in admissions to 

Physical Education and Sports Departments. It was determined that the aptitude test did not have a 

high level of positive effect on the academic success of the undergraduate program. According to the 

results of the research, I think that it will be a helpful resource in the re-arrangement of the exam 

weights in the selection process by looking at the predictive levels of the selection criteria, which are 

still problematic at the entrance to the universities.  

Keywords: Special Ability, Education, Exam 

  

mailto:alifatihsaglam@gmail.com


XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 33 

 

Ġlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Konusundaki GörüĢleri 

(Prizren Ġli Örneği) 
 

 

Soner Yıldırım 

Prizren Ukshin Hoti University  

soner.yildirim@uni-prizren.com 

Kosova 

Selda Gorda 

seldagorda59@gmail.com 

Kosova 

 

 

Öz 

Bu çalıĢmada Prizren ilindeki 6 ilköğretim okulunda 1-5 sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

konusundaki görüĢlerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma, 2019-2020 yılının birinci 

döneminde 6 ilköğretim okulunda 30 öğretmenle yapılmıĢtır. ÇalıĢmada öğretmenlerin sınıf yönetim 

görüĢleri ve sınıfta istenmeyen davranıĢ ile ilgili tutumları tespit edilerek incelenmiĢtir. ÇalıĢmada 

nicel araĢtırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak  

KiĢisel Bilgi Formu, Sınıf Ġçi Yönetimde Kullandığınız Uygulamalar ve Ġstenmeyen Öğrenci 

davraniĢlarını Önleme Ölçeği  kullanılmıĢtır. Ölçekten elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

doğrudan aktarılmıĢ SPSS paket programı  kullanılarak istatistiksel veri analizleri yapılmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlarda sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranıĢların önceden tespit edilerek önleme 

uygulamalarını kullandıkları tespit edilmiĢtir. Sınıf öğretmenleri istenmeyen davranıĢlarla 

karĢılaĢtıklarında fiziksel ceza yöntemini neredeyse hiç tercih etmemektedir. Fiziksel cezanın 

öğretmenler tarafından en az baĢvurulan uygulama olması araĢtırmanın öne çıkan olumlu 

sonuçlarından biridir.  

Anahtar Kelimeler:  Sınıf Öğretmeni,  Sınıf Yönetimi Yaklaşımları, Olumlu ve Olumsuz Davranışlar 
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Abstract 

The aim of this study is to determine whether or not preschool children use mathematical concepts in 

their daily conversations and how them use them if they do, how tachers communicate whith children 

using a mathematical expression, teachers' thoughts about pre-shchool mathematis education, language 

developmentand the relationship between mathematics and language, whether ther is a relationship 

between language skills and the mathematical concept development of preschool children. This study 

consisting of two stages, qualitative research method and interviewform were used as data collection 

tool. For the first stage of the research one teacher with six from each class; 6 teachers and 36 children 

from 6 different classes were observed during mathematics and Turkish-language classes. The second 

stage of study was conducting by interviewing 6 teachers in the first stage.  

All of the preschool teachers who participated in the research thought that there was a relationship 

between mathematics and language. Teachers mentioning a relatinshipbetween mathematics an 

language development, also emphasize that language development affect mathematics achievement. 

Teachers think that children use mathematical concepts in their daily lives, but learning them at school 

is more impotant rather than already using them.   

Keywords: Early Childhood, Mathematics, Language, Teachers, Play 

 

Okul Öncesi Dönemde Matematik ile Dil Arasindaki ĠliĢki Üzerine Bir 

Ġnceleme (Prizren Ġli Örneği) 
 

Öz 

Bu çalıĢmanın amacı okulöncesi çocuklarının günlük konuĢmalarında matematiksel kavramları 

kullanıp kullanmadıkları kullanıyorlarsa nasıl kullandıkları öğretmenlerin matematiksel bir ifade 

kullanan çocuklarla nasıl iletiĢim kurduklarını, okulöncesi matematik eğitimi, dil geliĢimi ve 

matematik ile dil arasındaki iliĢki ile ilgili öğretmenlerin düĢüncelerini, okulöncesindeki çocukların dil 

becerileri ile matematiksel kavram geliĢimleri arasında bir iliĢki olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Nitel araĢtırma yöntemi ve veri toplama aracı olarak görüĢme formu kullanılan bu çalıĢma iki 

aĢamadan oluĢmaktadır.  

AraĢtırmanın ilk aĢaması için her sınıftan altı çocuk ile birlikte bir öğretmen; toplamda 6 ayrı sınıftan 

6 öğretmen ve 36 çocuk matematik ve türkçe-dil dersleri esnasında gözlenmiĢtir.  

AraĢtırmanın ikinci aĢaması ise ilk aĢamadaki 6 öğretmen ile görüĢme yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırma da elde edilen bulgulara göre çocukların matematiksel kavramları kullandıkları çocukların 

kullandıkları matematiksel kavramlara öğretmenlerin yanıt verdiği aynı zamanda öğretmenlerin de 

matematiksel kavramları sıkça kullandığı gözlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan okulöncesi 

öğretmenlerinin tamamı matematik ile dil arasında biriliĢki olduğu görüĢündedirler. Matematik ile dil 

geliĢimi arasında bir iliĢkiden söz eden öğretmenler, aynı zamanda dil geliĢiminin matematik 

baĢarısını etkilediğine vurgu yapmaktadırlar. Öğretmenler çocukların günlük yaĢantılarında 

matematiksel kavramları kullandıklarını fakat kullanmalarını değil de, çocukların okulda öğretmenler 

tarafından öğrenmeleri görüĢündeler.  

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Matematik, Dil, Öğretmen, Oyun. 
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Öz 

Bu çalıĢmanın amacı sınıf öğretmenliği adayların kaynaĢtırma eğitiminin öneminini ve ileride 

öğretmen mesleklerinde özel eğitime muhtaç olan öğrencileri yaĢıtları ile sınıf ortamında dersi en iyi 

nasıl yürütebilirlerini bildirmektir. Bu amaçla çalıĢma, 2019-2020 öğretim yılında Prizren il 

merkezinde bulunan Ukshin Hoti Üniversitesi Türkçe eğitim gören sınıf öğretmenliği adayları ile 

yapılmıĢtır. Örneklem ise sınıf öğretmenliği okuyan 2,3,4 ve mezun olan öğretmen adayları dahil 

edilmiĢtir. AraĢtırma tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. ÇalıĢma nicel bir çalıĢma olarak 

tasarlanmıĢtır. . Nicel araĢtırmalarda anket gibi nicel veri toplama yöntemleri kullanılır ve algılar ile 

olaylar doğal ortmada gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalıĢır (Yıldırım ve ġimĢek, 

2005).  AraĢtırmada veriler, likert oluĢan anket ile elde edilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan anket formu 

iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde,  araĢtırmaya dahil edilen öğretmen adaylarına iliĢkin 

demografik sorular, ikinci bölümde ise öğretmen adaylarının kaynaĢtırma ile ilgili bilgilerini açık uçlu 

sorular ile sorulmuĢtur. Elde edilen bulgular, sınıf öğretmeni adaylarının kaynaĢtırma eğitimi  

yeterlilikleri derslerde gördükleri teorik ve dönemlerde yapılan pratik dersleri ile sınırlıdır. Bu nedenle 

eğitim seminerlerinin alınması gerektiği vurgulanmıĢtır. Ayrıca özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili 

pratik bilgilerin yetersiz olduğu  bu nedenle pratik yapmak için mezun olduktan sonra ilgili okullarda 

staj yapılması önerilmiĢtir. ÇalıĢma devam etmektedir.  
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Öz 

Oyunun, çocuğun geliĢimi konusunda etkisi ve önemi büyüktür. Fiziksel zihinsel psikomotor 

geliĢimine ve sosyal geliĢimine etki etmektedir. Duygusal açıdan da etkisi büyüktür. Duygularını 

özgürce ifade eder ve dil geliĢimini oldukça geliĢtirir. Genel olarak çocuğun büyümesinde ve 

geliĢmesine her yönden oyunun etkisi büyüktür.  

Oyunun, çocuğun geliĢmine olumlu etki ettiğini düĢünerek, okul öncesi öğretmen adaylarının oyun 

hakkındaki beklentilerini ve görüĢlerini belirlemek amacıyla çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ile 

öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde oyunu bir yöntem olarak kullanma tercihlerini ve bu 

konudaki uygulamalarını, çocuklara sağladıkları oyun fırsatlarını ve çocukların oyun fırsatlarına 

iliĢkin beklentilerini, memnuniyetlerini ve oyun gereksinimi karĢısındaki engelleri ortaya koymak 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Öğretmen adaylarına yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanarak sorular sorulmuĢ ve veriler değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın amacı dikkatte alınarak, çalıĢmanın evreni, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi öğrencileri 

oluĢturmaktadır.  AraĢtırmanın örneklemi ise Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Türkçe okuyan okul 

öncesi bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. Çocuklar ve oyunun önemi söz konusu olan 

çalıĢmamızda 3. ve 4. Sınıfları çalıĢmaya dahil etme sebebi, üniversiteden okul öncesi kurumlarında 

yaptıkları staj sürelerinin daha uzun olup, çocukları yakından tanımalarıdır. 

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, öğretmenlerin oyunu yöntem olarak kullanmalarında çocuğun 

geliĢimi açısından çok yararlı olduğu, çocuklara dersi anlatmada ve onların anlamasını en iyi Ģekilde 

sağlamak için en iyi yöntemolduğu görüĢü savunulmuĢtur. O yaĢtaki çocuklar oynayarak yaparak 

yaĢayarak öğrenmeye daha istekli olduğu vurgulanmıĢtır. Oyunu yöntem olarak kullanmak çocuğun 

sıkılmaması ve öğrenme konusunda daha akılda kalacak, hem eğlendirici hem öğretici bir yöntem 

olduğu düĢünülür. 
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Öz 

 

Yenilenebilir enerji türlerinden olan biyogaz enerjisi hem kullanım avantajları hem de ülkemizdeki 

potansiyel değerleri açısından önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Ancak ülkemizin biyogaz üretim 

potansiyel değerleri ile biyogaz enerjisinden faydalanma değerleri açısından incelendiğinde büyük bir 

farkın olduğu görülmektedir. Amasya iline ait TÜĠK 2010-2014 yılları arasındaki kümes hayvan 

sayıları kullanılarak yıllara göre Amasya Ġli 'nin gübrelerden üretilebilecek biyogaz miktarları 

;171,000, 25,000, 23,560, 146,000 m³/yıl, biyogazdan sağlanabilecek günlük eĢ değer ısı enerji 

değerleri;47,879, 282, 18, 879,282, 5,466, 18,094,151 kcal/m³.gün ve yıllık eĢ değer elektrik enerji 

değerleri ise;25,000, 146,000, 7,690, 2,000, kWh/yıl olarak belirlenmiĢtir.Yapılan araĢtırmalar, 

Suluova‘daki tarımsal atıklardan enerji ve gübre üretilmesine iliĢkin entegre konseptin son derece 

ekonomik bir Ģekilde gerçekleĢtirilebileceğini göstermektedir. Bu, yüksek oranda kullanılan tavuk 

gübresinin, düĢük nakliye masraflarıyla çok yüksek gaz verimi olması nedeniyledir. Fermantasyon 

artığının yüksek besin maddesi içeriği geniĢ ölçüde kimyasal gübre yerine kullanılabilir. Zira 8 aylık 

depolama süresi sonucunda, bitkilerin ihtiyacına göre uygulama yapmak mümkün olmaktadır.  

 

Biyokütleden (özellikle sıvı sığır gübresi ve tavuk gübresi) enerji ve gübre üretilmesine iliĢkin entegre 

konseptin gerçekleĢtirilmesiyle, sığır besiciliğinin yol açtığı çevre kirlenmesi ortadan kaldırılmıĢ ve 

Suluova‘daki tarım potansiyelinin uzun vadeli ve sürdürülebilir geliĢimine önemli oranda ivme 

kazandırılmıĢ olacaktır. 
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Abstract 

Kazakhstan is an independent Central Asian country which is the 9
th
 largest in the world, with an area 

of 2 724 902 km
2
. The economy of this country is based on metallurgy, mining, agriculture, and 

livestock farming. Since most of the land is covered with desert and mountains, its arable land is 

slight. Most of this slight land is pasture area. The dairy industry is one of the leading sectors of the 

food industry in the Republic of Kazakhstan. In 2018, the total production amount of milk and cream 

increased by 11.1% compared to 2017 and reached 535 thousand tons. Among the regions of 

Kazakhstan, the Almaty region ranks first in the production of dairy products which coverage 21.2% 

of the total production. Although the country has a high natural and climatic potential for the 

development of agricultural production, the production and consumption of dairy products are not at 

the desired level. In 2019, the annual per capita consumption of milk amounted to 63.3 liters. Dairy 

products produced in Kazakhstan are usually made from cow milk. Besides the cow‘s milk, there are 

also dairy products made traditionally from goat, sheep, mare, and camel milk. Milk and dairy 

products produced in the country are pasteurized milk (with 0.5%, 1.5%, 2.5%, 3.2%, 6% of fat ratio), 

UHT milk, sterilized milk, yogurt, fruit yogurt, ice cream, buttermilk, kefir, curd cheese, cream 

cheese, processed (melting) cheese, cream, butter, margarine, and mayonnaise. Hard cheeses, such as 

white cheese (Bryndza), Sulguni, and Dutch cheese are also produced. Various traditional dairy 

products such as Kurt, Kymyz (Kimiz), Saumal, Shubat, Suzbe, Irimshik, Aklak, and Katyk are also 

produced in small dairy and cheese factories or home factories and sold in local markets. Available 

soft cheeses in the markets such as Mozzarella, Burrata, and Ricotta are usually imported from abroad. 

Recently, some foreign-type cheeses have been producing in small households in some parts of the 

country. In this research, the dairy industry of the Republic of Kazakhstan is studied and detailed 

information about milk and dairy products of the country is presented.  

Keywords: Kazakhstan, milk production, dairy industry, traditional dairy products 

                                        

Kazakistan Süt Üretimi ve Süt Endüstrisi 
 

Öz 

Kazakistan Orta Asya bağımsız Türk devletlerinden biri olup, 2 724 902 km
2
 alan ile dünyanın en büyük 9. 

ülkesidir. Ülke ekonomisi metalürji, madencilik, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Toprakların büyük bölümü çöl 

ve dağlarla kaplı olduğu için tarıma elveriĢli arazisi azdır. Bu arazinin büyük kısmı meradır. Süt endüstrisi, 

Kazakistan Cumhuriyeti gıda endüstrisinin önde gelen sektörlerinden biridir. Ülkede 2018 yılında süt ve krema 

toplam üretim miktarı 2017 yılına göre %11.1 oranında artarak 535 bin ton olarak hesaplanmıĢtır. Kazakistan 

bölgeleri arasında Almatı bölgesi süt ürünleri üretiminde ilk sırada yer almıĢ ve üretim payları toplam üretimin 

%21.2‘sini oluĢturmuĢtur. Ülke tarımsal üretimin geliĢimi için yüksek doğal ve iklimsel potansiyele sahip 

olmasına rağmen, süt ürünleri üretimi ve tüketimi istenilen düzeyde değildir. 2019 yılında kiĢi baĢına yıllık 

ortalama süt tüketim miktarı 63.3 litre olarak hesaplanmıĢtır. Kazakistan‘da üretilen süt ürünleri genellikle inek 

sütünden yapılmaktadır. Ġnek sütünün yanı sıra keçi, koyun, kısrak ve deve sütlerinden de geleneksel olarak 

yapılan süt ürünleri mevcuttur. Ülkede üretilen süt ve süt ürünleri; pastörize sütler (%0.5, %1.5, %2.5, %3.2, %6 

yağ oranlarına sahip), UHT süt, sterilize süt, yoğurt, meyveli yoğurt, dondurma, ayran, kefir, lor, krem peyniri, 

çökelek, eritme peyniri, kaymak, tereyağı, margarin ve mayonez olarak sıralanabilmektedir. Beyaz peynir 

(Brınza), Suluguni, Kostromskiy ve Hollanda peyniri gibi sert tipi peynirler de üretilmektedir. Bunun yanı sıra 

Kurut, Kımız, Saumal, ġubat, Süzbe, IrımĢık, Aklak ve Katık gibi çeĢitli geleneksel süt ürünleri küçük çaplı 

iĢletme ve ev iĢletmelerinde de üretilip pazarlarda satıĢa sunulmaktadır. Piyasada bulunan Mozzarella, Buratta ve 

Ricotta gibi yumuĢak tip peynirler ise genellikle yurtdıĢından getirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 

ülkenin bazı bölgelerinde bazı yabancı tip peynirlerin üretimleri küçük ev iĢletmelerinde de 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu araĢtırmada Kazakistan Cumhuriyetinin süt sektörü incelenmiĢ ve üretilen süt ve süt 

ürünleri ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. 
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Abstract 

Today, the energy sector of Kyrgyzstan is 54% dependent on foreign suppliers (gas, oil products), and 

is characterized by an inefficient price and tariff policy. Over the past 15-20 years, there has been a 

decline in the solvency of the population and, as a result, massive non-payments are widespread. All 

this is accompanied by poor management and low qualifications of staff. 

Most rural residents are not able to purchase fuel for domestic needs. Residents of villages often 

cannot pay the cost of energy consumed and their villages are completely disconnected from the mains 

for a long time. Due to the massive use of electricity for heating, power grids and substations are being 

overloaded, which leads to accidents and to the so-called ―fan-cut‖ outages of villages and entire areas 

without warning and for a long time. 

The most unfavorable conditions for rural residents have arisen due to the fact that over the past 10 

years more than 90% of arable land has not been fertilized, because of which the yield of agricultural 

crops is falling, their cultivation becomes unprofitable, crop areas are reduced, which undermines the 

basis of the welfare of peasants, who are still poorer. The Republic‘s arable land annually requires 

mineral fertilizers worth $ 37.7 million, and was acquired, for example, in 2006 at $ 4.4 million. 

Neither the peasants themselves, nor the donors will be able to cover the difference of 33.3 million US 

dollars per year in the near foreseeable future, so the degradation of arable land will continue, and with 

it the poverty of the bulk of the peasants will increase. 

Most of the villagers live in uncomfortable, unsanitary conditions, which affects their health, moral 

and social condition. One inhabitant in the Kyrgyz Republic accounts for 0.26 hectares of cultivated 

land (5 million inhabitants and 1.3 million hectares of arable land). This is below generally accepted 

norms and hardly provides a food minimum for the average citizen of the country. Therefore, 

inefficient use of land can lead to the loss of food independence of the state. In addition, agriculture 

provides about 40% of the gross product at present. Given the limited arable land and the presence of 

many small landowners, the use of rational crop rotation systems in the required volumes to increase 

crop yields is also not realistic. 

A radical change in the situation in agriculture in the Republic is possible by using modern 

environmentally friendly technologies for processing agricultural waste to produce biogas (methane) 

and organic fertilizers. At the same time, it was shown that the widespread use of such facilities in the 

countryside will significantly improve the life of the villager. Recycling livestock waste generated in 

his yard, he will receive methane gas for domestic purposes. Used raw materials to be used as organic 

fertilizers. He will have the opportunity to grow his business by selling fertilizers and biogas. 

Biogas technologies not only support the state economy and the environmental situation in the 

country, but also provide local people with opportunities to improve living conditions and welfare. 

Sanitary conditions and public health are improving. Employment, skills and food production for rural 

people are also improving. 
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РЕЗЮМЕ 

За последнее время пандемия, вызванная коронавирусом нового типа 

COVİD-19, в целом изменила весь мир, в том числе и нашу жизнь. Новые 

условия повлияли на настроение и поведение людей, в том числе и в сфере 

семейных отношений. Наряду с мерами, принимаемыми государством для 

преодоления этого кризиса, положительную роль сыграли духовные 

ценности и культура народа. Цель работы – исследовать внутрисемейные 

отношения в период карантина в Азербайджане, проанализировать и 

определить причины противоречий и трудностей в супружеских 

взаимоотношениях на основе собранной информации. Согласно 

результатам исследования, выявлены факторы, влияющие на 

взаимоотношения в семье во время карантина: возраст,   материальное 

положение, изменения в образе жизни и в повседневной жизни. 

Проводился сравнительный анализ относительно данной ситуации  мира  

с ситуацией в нашей стране.  
 

Ключевые слова: культура, семья, образ жизни, возраст. 
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Öz 
 

Bu çalıĢmanın amacı, okul-aile iletiĢimi konusundaki mevcut durumu araĢtırıp, iletiĢim kopukluğunun 

sebeplerini ortaya çıkarmak ve sonucunda okul baĢarısına olumlu etki edebilecek öneriler 

geliĢtirmektir. Bu amaçla, 2019-2020 öğretim yılında Prizren il merkezinde bulunan Ukshin Hoti 

Üniversitesi Türkçe eğitim gören öğretmen adayları ile yapılmıĢtır. Örneklem ise sınıf öğretmenliği, 

okulöncesi öğretmenliği okuyan 2. 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları dahil edilmiĢtir. ÇalıĢma nicel bir 

çalıĢma olarak tasarlanmıĢtır.  Nicel araĢtırmalarda anket gibi nicel veri toplama yöntemleri kullanılır 

ve algılar ile olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalıĢılır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2005). AraĢtırmada veriler, derecelendirme ölçekli sorulardan oluĢan anket ile 

elde edilmiĢtir. KiĢisel bilgi formu ve anket formu alanında bir öğretim üyesinin görüĢüne 

sunulmuĢtur. AraĢtırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, 

araĢtırmaya dahil edilen öğretmen adaylarına iliĢkin demografik bilgiler, ikinci bölümde ise öğretmen 

adaylarının akdemik baĢarının arttırılmasında ailenin katılımı konusundaki görüĢlerine yönelik soru 

anketi kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgularda 

velilerin çocuklarını tanıması konusunda farklı yöntemler geliĢtirilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca öğretmen ve ailenin kuracağı sağlıklı iletiĢim, çocuğun akademik baĢarısını olumlu yönde etki 

edeceği bildirilmiĢtir. Ayrıca çocukların öğrenme engeli olarak ortaya çıkacak sorunlarını farkında 

olmaları ve bunları okul-aile iliĢkilerine olumlu yansıtmaları, çocukların baĢarısını ve baĢarısına 

müdahaleyi zamanında yapılmasıne etki etmektedir. ÇalıĢma sonuçları halen araĢtırılmaya devam 

etmektedir.   
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Öz 

Eğitim öğretimin en önemli temsilcilerinden biri öğretmenlerdir. Öğretmenlerin bu süreç içerisinde 

gösterdikleri performans ve tutum, eğitimi etkilemektedir. Teknolojinin hızla değiĢmesi de 

öğretmenlerin kendi performanslarını arttırmak açısından geliĢtirmeleri gereken becerileri vardır. 

Hizmet içi eğitim ile öğretmenlerin bu becerileri geliĢtirmeleri mümkündür.  Bu çalıĢmanın amacı 

2019-2020 eğitim  öğretim yılında görev yapan öğretmenlerin, geliĢim  özelliklerini belirleyip, 

yetenek ve yeterliliklerini doğrultusunda geliĢimlerini ve becerilerini arttırmaktır. Öğretmenlerin 

kendilerinin alanında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiği hizmet içi eğitim ihtiyaçlarında kendi 

eksikliklerini görmeleri ve bu alanda kendilerini geliĢtirmeleri gerekmektedir. Bu eğitim onların daha 

iyi eğitim verebilmeleri için önemlidir. Kosova‘da  ilköğretim  okullarında  görev  yapmakta olan  

öğretmenlerin  hizmet  içi  eğitim  ihtiyaçları eğitim kurumları  tarafından  dile getirilmektedir. 

ÇalıĢma  nicel  bir çalıĢma olarak  hazırlanmaktadır. ÇalıĢmada hazırlanmıĢ anket soruları 

kullanılmaktadır. Veriler Kosova‘nın Prizren Ģehrinde, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesinde eğitim 

Türkçe gören sınıf öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliği adayları çalıĢmamıza dahil edilmektedir. 

Verilerin toplanması iki ayrı bölümden oluĢmaktadır. Birincisi demografik bilgiler,  ikincisi ise anket 

soruları kullanılmaktadır. Veriler Spss ile değerlendirilip bulgular elde edilmiĢtir. Elde edilen 

bulgularda öğretmenlerin hizmetiçi eğitime yeterlilikleri ve becerilerinin geliĢtirilmesi için alınması 

gereken eğitimler belirtilmiĢtir. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to highlight the attitudes of Faculty of Education students regarding the 

teaching profession and to examine whether there are differences of attitudes between the students of 

primary and preschool program, between gender, year of study and their place of residence. The 

research sample consists of a total of 528 students of the Faculty of Education, respectively 205 

students from the preschool and 323 from the primary school program. In accordance with the purpose 

of the research, the questionnaire ―The rate of attitudes related to the teaching profession‖, developed 

by Ustuner (2006), of the Likert type, was used for data collection. The program SPSS v25 was used 

to analyse data. The obtained data were analysed through: descriptive analyses, Independent Sample 

T-test and One way ANOVA. The results indicated that the students of the Faculty of Education have 

a positive attitude towards the teaching profession. No any significant alteration was observed in 

student attitudes regarding the differences between the "study programs", "gender", "year of study" 

and "their place of residence". 

 

Keywords: Students, Teaching Profession, Student Attitudes, etc. 
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Abstract 

 

Heavy metal pollution is one of the important pollution causes of water resources in the world. In this 

study, our aim is to determine the element concentrations of Codium fragile taken from Dardanelles. 

Algae can be used as  indicator species for heavy metals.Thus, macro (Na, K, Mg, P, Ca, B) and trace 

element (Co, Cd, Cr,Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) values were investigated. 
 

In our study, elemental analysis of Codium fragile (Cholorophyta) macroalgae samples taken from the 

Dardanelles (Çanakkale-Turkey) coastal area (40°14'27.03"K 26°32'29.74"D) are made in Turkey. 

Algae samples were collected in the summer season in 2018. Measurements of samples were made on 

the ICP-OES device. Elemental concentrations of Codium fragile were determined as following order: 

Na>Ca>Mg>>K>Fe>P>Mn>Pb>B>Zn>Cu>Ni>Cr>Co=Mo=Cd respectively. Cd, Co ve Mo elements 

remained below the limit values. In Codium fragile, macro elements were found more than trace 

elements. Fe is the most common trace element after macro elements in all algae samples. Fe trace 

element is followed by Mn and Pb elements. 
 

Heavy metal pollution, which adversely affects human health, should be monitored continuously in the 

Dardanelles, which has a high potential for ship traffic and tourism, and necessary measures should be 

taken as soon as possible. 
 

Keywords: Algae, Dardanelles, Codium Fragile, Elemental Composition, Heavy Metal. 

 

 

YeĢil Alg Codium fragile( Çanakkale/Türkiye)’in Makro ve Ġz Element 

Düzeyleri  
 

Öz 

Ağır metal kirliliği, dünyadaki su kaynaklarının önemli kirlilik nedenlerinden biridir. Bu çalıĢmada 

amacımız Çanakkale bölgesinden alınan Codium fragile‘in element konsantrasyonlarını belirlemektir. 

Yosunlar ağır metaller için gösterge türü olarak kullanılabilir.Bu nedenle makro (Na, K, Mg, P, Ca, B) 

ve eser element (Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn ) değerleri araĢtırıldı. 
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ÇalıĢmamızda, Çanakkale (Çanakkale-Türkiye) kıyı alanından (40 ° 14'27.03 "K 26 ° 32'29.74" D) 

alınan Codium fragile (Cholorophyta) makroalg örneklerinin elementel analizi yapıldı. Alg örnekleri 

2018'de yaz sezonunda toplandı. Numunelerin ölçümleri ICP-OES cihazında gerçekleĢtirildi. Codium 

fragile elementel konsantrasyonları sırasıyla aĢağıdaki gibi belirlendi:  Na> Ca> Mg >> K> Fe> P> 

Mn> Pb> B> Zn> Cu> Ni> Cr> Co = Mo = Cd. Cd, Co ve Mo elementleri sınır değerlerin altında 

kaldı. Codium fragile alginde makro elementler eser elementlerden daha fazla miktarlarda  bulundu. 

Fe, tüm alg örneklerindeki makro elementlerden sonra en yaygın bulunan eser elementti. Fe iz 

elementini Mn ve Pb elementleri takip etti. 

Ġnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ağır metal kirliliği, gemi trafiği ve turizm için yüksek 

potansiyele sahip Çanakkale Boğazı'nda sürekli olarak izlenmeli ve mümkün olan en kısa sürede 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Alg, Çanakkale, Codium Fragile, Element Kompozisyonu, Ağir Metal. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to reveal the effects of 0.1 g/L selenium application, 0.5 hour/day ultra-

violet-B (UV-B) radiation and combined stress on spinach plant. For this purpose; photosynthesis 

process, changes in photosynthetic pigments and oxidative stress parameters were determined in 

spinach exposed to selenium application, UV-B radiation and combination stress. In our study, the 

spinach seeds (cv. Matador) were grown under controlled conditions in a growth chamber with a 16-h 

photoperiod. Eight-weeks-old spinach plants were exposed to three different stressors (0.1g/L 

selenium [sodium selenate], 0.5 hours/day UV-B radiation and 0.1g/L selenium + 0.5 hours/day UV-B 

radiation). Plants exposed to no stressor were referred to as control group. Each group contained four 

plants. A portion of the fresh plant material was used for some physiological and biological 

parameters, and the remaining material was frozen in liquid nitrogen and stored at -70°C. The relative 

chlorophyll (Chl) content was measured using a portable leaf chlorophyll meter (SPAD). Oxidative 

stress and antioxidative responses were determined with growth parameters and chlorophyll content in 

the spinach plants. Statistical analyses were performed at a significance level of 0.05 using SPSS 

Statistics (version 22.0, IBM Corp., Chicago, IL). Either UV-B stress alone or 0.1 g/L Se application 

decreased chlorophyll content in spinach plants. Oxidative enzyme parameters also changed after the 

application of these stressors. In addition, morphological changes were observed in spinach leaves. A 

strong antioxidative defense system is needed to cope with stress factors in plants. In our study, we 

observed that UV-B stress causes negative effects on physiological and morphological parameters in 

the spinach plant. The selenium micronutrient element is an important element in the plants' fight 

against stress. However, we observed toxic effects of selenium on application of a high dose. We 

obtained interesting original findings on application of UV-B or selenium alone or their combination, 

which need to be further investigated. 

 

Keywords: Spinach (Spinacia oleracea L.), UV-B stress, selenium, oxidative stress.  

 

This research was supported (Project Number HDP(Z)-2020/8) by the Scientific Research Projects 

Council of Bursa Uludag University 

 

 

                               

  

mailto:agulugur@gmail.com
mailto:auslu@uludag.edu.tr


XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 47 

 

Cheeses Produced in the Eastern Anatolia Region of Turkey 
          

Nuray GÜZELER 

Dr. Cukurova University 

 nguzeler10@gmail.com 
Turkey 

Firuza KOBOYEVA 

firuza.koboyeva@gmail.com 
Kazakhistan 

                

Abstract 

 

Cheese is a dairy product that is consumed with pleasure in Anatolia as in the whole world and its 

variety is one of the indicators of the cultural richness of our country. Approximately 50 kinds of 

traditional cheeses are produced in the Eastern Anatolia Region of Turkey. Erzincan Tulum, Erzurum 

Civil, Erzurum Moldy Civil (GöğermiĢ), Kars KaĢar (Kashar) and Van Herby cheeses have obtained 

the geographical indications chronologically. Ġspir Kuru and Ġspir Kurun cheeses are types of cheese 

for which the geographical indication registration certificate was made application. The types of 

traditional cheese produced in the Eastern Anatolia Region can be summarized by provinces as 

follows. Gruyere, April Kashar, Fresh Kashar, Göbek Kashar, Braided Kashar, Walnut Aged Kashar, 

Kashar Curd, Deve Dili (Camel String), Fatty Tuluh, Fresh Cecil, Tulum Cecil, Civil, Karın Kaymağı, 

Malakan, Motal, Turkmen Sacak, Mixed Pet Jar, Herye Tulum, Canak, Or Tulum, Ikizdere Tulum, 

Yogurt cheese, Brine Kelle, Curd, Cökelek, Cakmak White cheese, Gorcolo and Çuma cheeses in 

Kars and Ardahan. Aladag Village cheese in Ağrı. Sünme, String, Tortum Cooked, Kerti, Hinis, Fresh 

Kashar, Aged Kashar, Kolot, Village cheese, Motal (Tuluğ), Brided, Herby, Cokelek, Aged White 

Cheeses in Erzurum. Mixed Skin Tulum, Cokelek and Kelle cheeses in Malatya. ġavak Tulum cheese 

in Elazığ. Village cheese and Pestigen cheese in Bingöl. Fresh Cokelek and Tomas cheeses in Tunceli. 

ġemdinli Herki, Yüksekova Çirek, Tulum, Yaprak, LavaĢ and Braided cheeses in Hakkari. Village 

cheese in Bitlis. Varto Goat cheese and Motal cheese in MuĢ. In this study, traditional cheese varieties 

produced in the Eastern Anatolia Region of Turkey, production methods and some properties were 

investigated. 

 

Keywords: Turkey, Eastern Anatolia Region, Traditional Cheeses, Geographical Indication 

 

                                        

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Peynirler  
 

Öz 

 

Peynir, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu‘da da zevkle tüketilen bir süt ürünü olup çeĢitliliği 

ülkemizin kültürel zenginliğinin göstergelerinden bir tanesidir. Türkiye‘nin Doğu Anadolu Bölgesinde 

yaklaĢık olarak 50 çeĢit geleneksel peynir yapılmaktadır. Tarih sırasına göre coğrafi iĢaret tescil 

belgesini alan peynirler Erzincan Tulum, Erzurum Civil, Erzurum Küflü Civil, Kars KaĢarı ve Van 

Otlu peynirleridir. Coğrafi iĢaret tescil belgesi baĢvurusunda bulunan peynirler ise Ġspir Kuru ve Ġspir 

Kurun peynirleridir. Doğu Anadolu Bölgesindeki illere göre üretilen geleneksel peynirler aĢağıdaki 

gibi özetlenebilir. Kars ve Ardahan‘da Gravyer, Nisan KaĢarı, Taze KaĢar, Göbek KaĢar, KaĢar 

Örgüsü, Cevizli Eski KaĢar, KaĢar Loru, Deve Dili, Yağlı Tuluh, Taze Çeçil, Tulum Çeçil, Civil, 

Karın Kaymağı, Malakan, Motal, Türkmen Saçak, KarıĢık Bidon, Herye Tulum, Çanak, Or Tulum, 

Ġkizdere Tulumu, Yoğurt peyniri, Salamura Kelle, Lor, Çökelek, Çakmak Beyaz peyniri, Gorcolo ve 

Çuma peynirleridir. Ağrı‘da Aladağ Köy peyniridir. Erzurum‘da Sünme, Tel, Tortum PiĢmiĢ, Kerti, 

Hınıs, Taze KaĢar, Eski KaĢar, Kolot, Köy, Motal (Tuluğ), Örgü, Otlu, Çökelek, YıllanmıĢ Beyaz 

peynirleridir. Malatya‘da KarıĢık Deri Tulumu, Çökelek, Kelle peyniridir. Elazığ‘da ġavak Tulum 
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peyniridir. Bingöl‘de Köy peyniri ve Pestigen peyniridir. Tunceli‘de Taze Çökelek ve Tomas 

peynirleridir. Hakkari‘de ġemdinli Herki, Yüksekova Çirek, Tulum, Yaprak, LavaĢ ve Örgü 

peynirleridir. Bitlis‘te Bitlis Köy peyniridir. MuĢ‘ta Varto Keçi peyniri ve Motal peyniridir. Bu 

çalıĢmada, Türkiye‘nin Doğu Anadolu bölgesinde üretilen geleneksel peynir çeĢitleri, üretim metotları 

ve bazı özellikleri araĢtırılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Doğu Anadolu Bölgesi, Geleneksel Peynirler, Coğrafi İşaret 
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Abstract 

The Aim and Method of the Study 

Turkey‘s air quality management practices conducted within the Ministry of Environment and 

Urbanization consist basically three policies: (1) The air quality management, (2) The managemnt of 

emissions, (3) Clean air action plans (CAAPs). 

Ministry of Environment and Urbanization is responsible for air pollution monitoring and air quality 

management, and within this scope, continuous air pollution measurements are carried out at stations 

established at predetermined points throughout the country. The National Air Quality Monitoring 

Network (NAQMN) established in 2005 provides up-to-date access to the data of a total of 339 

monitoring stations connected to ministries, municipalities and industrial facilities across the country 

(URL-2, 2020). Through these stations, the amount of air pollutants are measured within the 

framework of the classification system called Air Quality Index (AQI) and the quality of the air (good, 

medium, sensitive, unhealthy and bad) is classified according to their concentrations. 

In order to ensure effective air quality management, the Ministry has established eight Clean Air 

Centers at the regional level. The Clean Air Action Plan (CAAP-THEP), on the other hand, is a local 

political tool launched in 2014 to compliance of the air quality limit exceeding values with the 

European Union limit values and the control of the air quality. Thus, CAAPs were prepared for a total 

of 64 provinces with high pollution potential and limit overruns.  These Action Plans, which have been 

monitored until the end of 2019 with the software developed by the Ministry, will be updated in five-

year periods. In this study, these 64 CAAPs classified at regional level are analyzed especially in 

Marmara and Aegean Region, and general approaches of these Plans are evaluated by text-based 

analysis. 

The aim of this study is to examine the legislation and practices that determine the management of 

Turkey's air quality and interpret the contents of the CAAPs, which are application tools at the local 

level, through text-based analysis method.  

This study is a descriptive study that aims to analyse climate-sensitive planning practices by reviewing 

Clean Air Action Plans (CAAPs) which recently have been adopted. The scope of this analysis is 

focusing on the CAAPs of metropolitan municipalities. Text mining analysis is based on the concepts 

and policies selected regarding climate-sensitive planning. In this framework, the concepts map of the 

selected CAAPs will be created by the following three main topics: (1) Carbon management, (2) 

Urban infrastructure, (3) Public Health Planning. The frequency and intensity level of use of concepts 

and policy definitions related to these three topics will be a theoretical guide to measuring the 

―perception of climate change action planning‖ of the selected CAAPs and related cities. Thus, this 

analysis will also evaluate the way local governments use planning tools for climate change. 

Within this framework, the data of the study constitute "regulations and practices describing air quality 

management and pollution control in Turkey" and UHKIA (NAQMN) air quality index values. In 
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particular, the CAAPs of Marmara and Aegean Region provinces are examined by text-based analysis 

method as an exemplary application. This analysis includes the classification and issuance of air 

quality index values of stations covering the relevant provinces for 2014 and 2019, based on a certain 

period of the year.  

Findings and Originality 

By examining air quality management in Turkey within the framework of institutional structure and 

application tools, it will be possible to determine the policy trends for Turkey‘s air quality and identify 

deficiencies in the system. The effectiveness level of the Action Plans (designated for 2014 and 2019) 

will also be measured by the air quality index values based on UHKIA data. In this sense, the effect of 

CAAPs on air quality management practices in a 5-year period is to be investigated. 

Keywords: Air Quality, Air Quality Management, Air Quality Index, Clean Air Action Plan (CAAP). 

 

 

Türkiye’de Ġklim DeğiĢikliğine Yönelik Planlama Pratikleri: Hava Kalitesi 

Yönetimi ve Temiz Hava Eylem Planları 

 

 

Öz 

 

Amaç ve Yöntem  

Türkiye‘de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) bünyesinde yürütülen hava kalitesi yönetimi 

çalıĢmalarının üç temel boyutu bulunmaktadır: (1) Hava kalitesi yönetimi, (2) Emisyon yönetimi, (3) 

Temiz hava eylem planları (THEP). 

Hava kirliliğinin izlenmesi ve hava kalitesi yönetimi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kontrolünde olup, 

ülke genelinde önceden belirlenen noktalarda kurulan istasyonlarda sürekli kirlilik ölçümleri 

yapılmaktadır. 2005 yılında kurulan Ulusal Hava Kalitesi Ġzleme Ağı (UHKĠA) ile web üzerinden 

(https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality) Türkiye genelinde bakanlık, belediye ve sanayi tesislerine 

bağlı bulunan toplam 339 izleme istasyonunun verisine güncel olarak eriĢim sağlanmaktadır (URL-1, 

2020). Bu istasyonlar aracılığı ile Hava Kalitesi Ġndeksi (HKĠ) olarak adlandırılan sınıflama sistemi 

çerçevesinde havadaki kirleticilerin miktarları ölçülmekte ve konsantrasyonlarına göre hava kalitesinin 

durumu (iyi, orta, hassas, sağlıksız ve kötü) derecelendirilmektedir.  

Hava kalitesinin etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Bakanlık bölgesel düzeyde 8 adet Temiz 

Hava Merkezleri kurmuĢtur. Temiz Hava Eylem Planı (THEP) ise, hava kalitesi limit aĢım 

değerlerinin Avrupa Birliği limit değerleri ile uyumunu ve hava kalitesinin kontrolünü sağlamak 

amacıyla 2014 yılında baĢlatılmıĢ bir uygulamadır. Bu kapsamda yüksek kirlilik potansiyeli bulunan 

ve limit aĢım değerlerine sahip toplam 64 il icin THEP hazırlanmıĢtır. Bakanlık tarafından geliĢtirilen 

bir yazılımla 2019 yılı sonuna kadar izlenmiĢ olan bu eylem planları beĢer yıllık dönemler halinde 

güncellenecektir. Bu ÇalıĢmada bölgesel düzeyde sınıflandırılan bu 64 THEP özellikle Marmara ve 

Ege Bölgesi özelinde analiz edilmekte ve metin analizi yöntemiyle bu Planların genel yaklaĢımları 

değerlendirilmektedir.   

Betimleyici (descriptive) nitelikte olan bu ÇalıĢma‘nın amacı Türkiye‘nin hava kalitesi yönetimini 

belirleyen mevzuat ve uygulamaların incelenmesi ve bu kapsamda yerel düzeydeki bir uygulama aracı 

olan Temiz Hava Eylem Planları‘nın metin analizi yöntemi ile içeriğinin yorumlanmasıdır. Bu analizin 

kapsamını özellikle büyükĢehir belediyeleri eylem planları oluĢturmaktadır. Metin analizi, iklim 

https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality


XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 51 

 

planlaması kapsamında seçilen kavramlara ve politikalara dayanmaktadır. Bu bağlamda, ilgili 

THEP‘lerin kavram haritası Ģu üç ana konu çerçevesinde oluĢturulacaktır: (1) Karbon yönetimi, (2) 

Kentsel altyapı, (3) Halk Sağlığı Planlaması. Bu üç konuya yönelik kavramların ve politika 

tanımlarının ilgili Planlarda kullanım sıklığı ve yoğunluk düzeyi THEP‘lerin ―iklim değisikliği 

planlama algısını‖ kuramsal olarak ölçmek icin yol gösterici olacaktır. Böylece bu analiz ile iklim 

değiĢikliğine yönelik planlama araçlarının  kullanılma biçimi değerlendirilmiĢ olacaktır. 

Bu çerçevede çalıĢmanın verilerini ―Türkiye‘de hava kalitesi yönetimini ve kirlilik kontrolünü 

belirleyen‖ mevzuat ve uygulamalar ile UHKĠA hava kalitesi indeks değerleri oluĢturmaktadır. 

Ozellikle Marmara ve Ege Bölgesi illerinin THEP‘leri örnek bir uygulama olarak ‗metin analizi 

yöntemi‘ ile incelenmektedir. Bu analiz 2014 ve 2019 yılı için ilgili illeri kapsayan istasyonların -yılın 

belli bir dönemini kapsayan- hava kalitesi indeks değerlerinin sınıflandırılarak verilmesini de 

içermektedir.  
 

Bulgular ve Özgünlük 

Türkiye‘de hava kalitesi yönetiminin kurumsal yapı ve uygulama araçları çerçevesinde incelenmesi ile 

Türkiye‘nin hava kalitesine yönelik politika eğilimlerinin belirlenmesi ve sistemdeki eksikliklerin 

saptanması sağlanmıĢ olacaktır. THEP‘lerin analizi ile de THEP‘in etkinlik düzeyi (2014 ve 2019 

yılları için belirlenmiĢ) hava kalitesi indeks değerleri üzerinden ölçülecektir. Bu kapsamda bu ÇalıĢma 

ile THEP‘lerin 5 yıllık süreçteki hava kalitesi yönetimi uygulamalarına etkisi de araĢtırılmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Hava Kalitesi Yönetimi, Hava Kalitesi İndeks Değeri, Temiz Hava 

Eylem Planı, THEP. 
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Abstract 

 

This communiqué aims to explore the meaning world of youth through a sociological 

perspective in our complex social reality. When the nature of this discovery is imagined with the ever-

deeper self-crisis of contemporary societies, the possibilities of the sociological view expand even 

further. We are now living in a period of social transformation where old habits are broken. This 

transformation means the displacement of the economic, political and cultural social Central Powers 

and always entering new distribution, division and integration processes. In these processes, each of 

the social groups takes new positions and positions. Youth as a social category is the most dynamic 

interlocutor of these displacement and transformation processes. In this context in today's world, a 

series of problemalizations that allow us to address the reality of youth in its sociological dimensions 

can be listed: in today's world, where social strings are subject to advanced modern evaporation, is 

Youth able to find its ow'n genuine procedures? In the chaos of meaning, is it possible for youth to 

seek a new vision of happiness and moral good? What are the patterns in today's societies in which 

existing self-patterns are eroded, in which young people can establish their integrity of character? This 

communiqué is intended to provide an analytical overview of the problem of youth in today's society, 

taking into account the practical procedures, by taking into account the possibilities and possibilities of 

the sociological perspective on these problems. 

Keywords: Youth, Social Transformation, happiness, moral good 

 

 

Gençlik Ve Çoklu YaĢam Stratejileri: Yeni Bir Mutluluk Tahayyülü Ve 

Ahlaki Ġyi ArayıĢına Doğru 

 

Öz 

Bu tebliğ, karmaĢıklaĢan toplumsal gerçekliğimizde, gençliğin anlam dünyasını sosyolojik bir 

perspektifle keĢif amacı gütmektedir. Bu keĢfin mahiyeti, çağcıl toplumların gün geçtikçe derinleĢen 

benlik kriziyle birlikte tahayyül edildiğinde, sosyolojik görünün imkânları daha da geniĢlemektedir. 

Artık, eski alıĢkanlıkların alt üst olduğu bir toplumsal dönüĢüm döneminde yaĢamaktayız. Bu 

dönüĢümün anlamı ekonomik, siyasal ve kültürel toplumsal merkez güçlerin yerinden çıkması ve her 

daim yeni dağıtım, bölüĢüm ve üleĢim süreçlerine girmeleridir. Bu süreçlerde toplumsal grupların her 

biri yeni konum ve vaziyetler almaktadır. Bir toplumsal kategori olarak gençlik bu yerinden çıkma ve 

dönüĢüm süreçlerinin en dinamik muhatabıdır. Bu çerçevede günümüz dünyasında gençlik 

gerçekliğini sosyolojik boyutlarıyla ele almaya olanak veren bir dizi sorunsallaĢtırma sıralanabilir: 

Toplumsal dizgelerin ileri modern buharlaĢmaya tabi olduğu günümüz dünyasında, gençlik kendi 

hakiki yordamlarını bulabilmekte midir? Anlam kaosunun içinde, gençliğin yeni bir mutluluk 

tahayyülü ve ahlaki iyi arayıĢı olanaklı mıdır ? Mevcut benlik kalıplarının aĢındığı günümüz 

toplumlarında, gençlerin karakter bütünlüklerini tesis edebilecekleri örüntüler nelerdir ? Bu tebliğ, bu 
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sorunsallara sosyolojik bakıĢın olanak ve imkânlarından hareketle, günümüz toplumundaki gençlik 

sorunsalına pratik yordamları da göz önünde bulundurarak analitik bir bakıĢ sergilemeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Toplumsal Dönüşüm, Mutluluk, Ahlaki İyi 

                                                              

 GiriĢ 

Geleneğin son kalıntılarını sarsan ve yok eden bir toplumsal kriz döneminde yaĢıyoruz. Bu 

krizin anlamı, kurumsal yapılardan, gündelik iletiĢim kalıplarına, meslek tahayyüllerinden, kariyer 

tasarımlarına kadar mevcut ön kabullerin yıkıldığı ancak buna karĢılık, yerlerine anlamlı bütünlükler 

koyulamadığı bir kaos çağının özel türden yansımalarını deneyimlememizdir. Gündelik iletiĢim 

kalıplarının ve toplumsal yaĢamın bu düzeyde dönüĢümü, kiĢisel hayatları her birey için yeni istekler 

ve endiĢeler yaratan bir projeye dönüĢtürmüĢtür (Giddens, 2014: 15). Artık her birey sıradan 

olmadığını iddia ettiği projeler dünyasının peĢinden koĢmaktadır yani her fail Ģu an ve Ģu dakika için 

kendinde olmayan bir olanağı ya da niteliği, geleceğe atıfta bulunarak inĢa edeceğini umut etmektedir. 

Örneğin bir banka çalıĢanı, istifa ederek iĢletmeci olmayı tahayyül etmektedir ya da üst orta sınıftan 

bir mühendis tüm maddi birikimini satarak ileri kapitalist bir ülkeye ailesiyle birlikte göç etmeyi 

düĢünmektedir. Mikro dünyalarda ve gündelik yaĢamda kariyer atıfları karmaĢıklaĢmakta ve 

çeĢitlenmektedir. Hiçbir birey kendisine sunulan kariyer dizgeleriyle yetinme eğiliminde değildir. 

Adeta bir öznel yükseliĢ kariyeri cazip hale gelmektedir. Bu kariyer tasarımları, bir entelektüel benlik 

inĢasıyla iliĢkili olmadığı gibi, aĢırı projeler evreninde yaĢıyor olmanın bireylerin içsel dünyalarında 

bir huzursuzluk durumunu tetiklediği de söylenebilir. 

Bu içsel huzursuzluğun nesnel dayanakları, aktörlerin bütün bir eğitim yaĢamları boyunca inĢa 

ettikleri avantajlar ve dezavantajlar setlerinin sınandığı ve bu sınamanın uzun dönemli bir eğitim 

periyoduyla mesleğe ya da mesleksizliğe evrilmesiyle doğrudan iliĢkilidir. Bu evrilme, bireylerin 

biyografik yaĢantıları için kritik bir eĢiktir çünkü meslek ya da kariyer eksenli yön tayini 

belirlenmiĢtir. Esasında bu süreçte, katı sistematik pratikler iĢlemektedir. Tarihsel olarak kurulu 

sosyo/ekonomik statükolar ve eğitimsel ön kabuller, bu sistematikler aracılığıyla yeniden 

üretilmektedir: Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel sayısal alanların bilgisine sahip aktörler 

için pazar kapasitesi geniĢ, toplumsal statüsü yüksek ve para/mülkiyet konumlanmalarında avantajlı 

tıp,  mühendislik, finans gibi kariyer alanlarına giriĢ sağlanırken; sosyal, kültürel ve sanatsal alanlar  

(tarih, edebiyat, felsefi, sanatsal bilgi alanı) pazar kapasitesi düĢük mesleki alanlara gönderme 

yapmaktadır.  

 Günümüz dünyası söz konusu olduğunda, tarihsel olarak kurulu eğitimsel ön kabullere ve 

neo- liberal piyasa ruhuna dayanan bu model, kriz alarmı vermektedir. Gün geçtikçe piyasa ruhuna 

teslim olan eğitim kurumları çağcıl beklentilere cevap verememekte; eski güçlü orta sınıf mesleklere 

baĢlangıç ve kariyer olanağı sağlayan mühendislik, finans, hukuk gibi alanların mezunları iĢsizlik 

riskiyle karĢı karĢıya kalmaktadır ve yeni bir eğitim modelinin olanağı evrensel olarak tartıĢılmaktadır. 

TartıĢmaların odak noktası, gençlerin biliĢsel süreçleri ve içsel muhakemelerinde, genel kabul gören 

ve onaylanan kariyer dizgeleri ve yaĢam stratejilerine nasıl bir anlam atfettikleridir. Yapılan 

çalıĢmalar, gençlerin, ağırlıklı olarak mevcut kariyer dizgeleri ve yaĢam stratejilerinin, kendi 

yaĢamlarını örgütleyebilecek ve kendilerini gerçekleĢtirecek bir tasarım sunma kapasitesine sahip 

olmadığına inandıklarına vurgu yapmaktadır. Bu tebliğ, gençlik için yeni bir mutluluk tahayyülünün 

ve ahlaki iyi arayıĢının pratik olanaklarını tartıĢmaya açmaktadır. Bu yöndeki ilk adım, yeni bir kariyer 

tasarımından önce, mevcut kurulum ve stratejileri yaĢamın gerçek pratiklerinde yanlıĢlayabilecek bir 

ruhun, insan karakterinin, benliğin ve ahlaki ethosun ortaya çıkarılıp çıkarılamayacağının nesnel 

koĢullarını analiz etmeye çalıĢmaktır. 
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KiĢiliğin Ġçsel Bir Güç Olarak ĠnĢası ve Yeniden KeĢfi 

Bireylerin, olağan kariyer dizgelerinin dıĢında bir içsel güç olarak yeniden inĢa edilmesi, 

mevcut yapılaĢmalara örtük bir itirazı ve eleĢtiriyi gerektirir. Bunun açık bir kanıtı,  16. yüzyılda 

yaĢamıĢ Benvenuto Cellini‘nin otobiyografisinde gözlemlenmektedir. Genç Cellini, altın kuyumcuları 

loncasına katılır. Altın kuyumculuğu, pek çok Rönesans ressamının kariyerine baĢladığı, seçkin bir 

zanaattır. Bu loncaya tek koĢul olmasa da miras yoluyla girilmektedir. Ġnsanlar ancak yüksek 

mevkilerdekilerden biri öldüğünde ya da emekli olduğunda ilerleyebilmektedir. Kendini ve sanatını 

geliĢtirme tutkusuyla yanıp tutuĢan Cellini, geleneksel sıralamayı izlemeyerek bir sıçrayıĢ yapar ve 

yeteneği ödüllendirmeyen loncaları yozlukla suçlar. Aslında bu suçlamanın modern bir havası vardır: 

― Yeteneğin kiĢisel değer ile eĢit tutulması ‖ kabiliyetin bir tür manevi prestije dönüĢmesi (Sennett, 

2015: 79,80). Cellini‘nin otobiyografisinden bugünün dünyasının gençliğinin çıkarsayabileceği 

öznitelikler, kariyerde ―bilinçli yönelim‖ ve ― tutarlılıklar‖ dır.  Bu iki özniteliği, Platon‘a atıfla, 

yaĢamı anlık zamana tabi biçimde deneyimlememek olarak açımlayabiliriz. Çünkü Platon‘a göre 

yaĢam anlık zamana tabi olduğunda parçalanır, darmadağın olur, tanınamaz hale gelir ve sağlam bir 

anlam bağına sahip olamaz.   

KiĢiliği, olağan kariyer dizgelerinin dıĢına çıkarak, çoklu bir perspektifle  kavramaya  olanak 

veren bilinçli yönelim ve tutarlılığa ek olarak,  bir de  ― yeniden keĢif ‖ ruhundan bahsedilebilir. 

Ksenofon, Anabasis‘te, Pers ülkesinde bir iç savaĢa katılmıĢ paralı Yunan askerlerinin öyküsünü 

anlatır. Anabasis, Yunancada yeniden yükselerek geri dönmek anlamına gelir; eriĢilmesi güç bir 

istikamete doğru geri dönen ya da yeniden yükselen bir gezginliktir bu. Persli iĢveren büyük bir 

muharebede ölmüĢtür, diğer bütün Persli askerler dağıldığında, Yunan paralı askerler kendilerini Pers 

topraklarının ortasında bulurlar ve evlerine doğru gitmek, Kuzeye doğru yol almak isterler. Tam bir 

ĢaĢkınlık içindedirler ve evlerine doğru gitmek istemektedirler. Terk edilmiĢ, yönlerini ĢaĢırmıĢ 

haldedirler ve yine de kendi varlıkları olan Ģeye doğru, sahici gerçekliklerine doğru gidebileceklerini 

düĢünürler. Paralı askerler Yunandır, dolayısıyla denizcidirler. Kuzeye doğru giderek denizi bulurlar. 

Yukarı doğru çıkmıĢlar, aynı zamanda da tırmanmıĢlardır. Tepenin üzerinde denizi görürler ve hep 

birlikte ― Thalassa ! Thalassa ‖ Deniz ! Deniz diye bağırırlar. Eski denizci varlıklarını olumlayarak 

yeniden simgeselleĢtirirler. Yunan paralı askerler için Thalassa ! yani deniz çığlığı, yeryüzündeki 

yaĢam macerasında yitirip tekrar buldukları Ģeyin ne olduğunu ifade eden bir çığlıktır; fakat bir geri 

dönüĢ ya da tekrar anlamında değil, yeni ve yoğun bir anlama bürünen Ģeyin çığlığıdır. Anabasis, yolu 

ĢaĢırdığımız, yönelimsiz kaldığımız ve bu yola çıkıĢ içinde gerçek benliğimizi bulacağımız yerdir 

(Badio, 2016:44,46). ĠĢte tam da bu anlamda, gençliğin tavrı, kendi ruh dünyalarına doğru bir 

Anabasis olmalıdır.  

 

Yeni Bir Ahlaki Ġyiye Doğru   

Platon, Menon diyaloğunda Sokrates‘i Ģöyle konuĢturur: ― Doğru inanç, doğru bilgi kadar iyi bir 

yol göstericidir. Bilginin doğru eylem için tek iyi yol gösterici olduğunu söylediğimizde, erdemin 

doğasına yönelik bu noktayı atlamıĢtık. AnlaĢıldığı kadarıyla doğru inanç diye bir Ģey de var ‖ (Platon, 

2013: 80). Platon‘a göre doğru inanç bilgiden farklı bir Ģeydir. Ama aynı zamanda, doğru inanç, 

inançtan da farklı bir Ģeydir. Toplum için iyi ve yaralı insanlar vardır.  Bu yarar sadece doğru bilgi 

değil, aynı zamanda doğru inanç yoluyla da elde edilir (2013: 85). Bu eksende değerlendirildiğinde, 

gençlik için doğru inanç ve doğru bilginin kesiĢtiği temel anlam noktası nedir ?  Bu kesiĢme noktası, 

kendini keĢfetmeyle, kendi gerçekleĢtirme arasındaki anlamlı diyalogdur. Mevcut kariyer tahayyülleri, 

formel eğitim süreçleri ve yaĢam stratejileri, kendine doğru yeniden keĢifle, kendini gerçekleĢtirme 

arasındaki karĢılıklı diyaloğu koparır. Aktörlerin kendilerine doğru keĢifleri gündelik yaĢamın olup 
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bitmeleri içinde onlarca kez kesintiye uğrar ve bireyler toplumsal yaĢantıda çıkıĢ yolları sağlayacak 

anlam repertuarlarına ulaĢamadıklarında, kendilerine yönelik öz güvenlerini yitirirler. 

 

Bu noktada, bireylerin kendilerine yönelik özgüvenlerini yapılandıran, iki kurucu kavramı: 

sevgi ve erdemi tartıĢmanın merkezine oturtmak gerekir. Dostoyevski, ― yeraltından notlarda ‖ 

sevginin olmadığı yerde bilginin de olamayacağına (Dostoyevski, 1999: 118) vurgu yaparak, insanlığa 

teorik düzeyde bir ders vermiĢti. Platon ise ― ġölen‖ de ― sevgi her iyi olanı ve bizi mesut edeni 

arzulamaktır, sevmek, iyinin her zaman için bizim olmasını istemektir ‖ yaklaĢımıyla sevgi- iyi 

denklemini iĢlevselleĢtirmiĢtir. (Platon, 2018, 49). Platon‘a göre seven bir insanın her türlü köleliğe 

katlanması onu küçük düĢürmez. Bu gönüllü köleliğin en iyi Ģekli de, erdem uğruna köleliktir. Bunu 

Ģöyle bir kanunla dile getirmek mümkündür: Ġnsan kendini birine kul köle ederken, onunla daha üstün 

bir bilgiye, daha üstün bir erdeme ulaĢacağına inanıyorsa hiçbir küçülme yoktur. Demek ki, iki unsur 

birleĢmektedir: Ġnsanın birini sevmesiyle, bilgiye veya herhangi bir erdeme gönül vermesi bir tek Ģey 

olur (2018: 20,21).  

 

Günümüz toplumlarında gençler açısından sevgi ve erdemin bir ve aynı Ģey olması ne anlama 

gelmektedir ya da böyle bir kavramsal birleĢme pratik yaĢantıda nasıl bir avantaj sağlar. Burada, ― 

özgüven ‖ kavramını tekrar gündeme getirirsek, faillerin kendileriyle müzakerelerinde  kendi 

benliklerine duydukları sempati, tutarlılıklar, ilkeler ve yapabilirlikler zinciri özgüveni yapılandıran 

temel unsurladır. Özgüven bireyin kendine duyduğu sevgi ve ahlaki/vicdani tutarlılıkların 

kompozisyonudur. Bu kompozisyon bireylerde bir kez oluĢursa, etkileĢim düzeni içerisinde diğer 

bireylere yayılır ve cazibe merkezi olur. Gençliğin, bugün açısından problemi, bu yönlü modellerin 

kendi gözlem alanlarında olmaması ya da bu ve benzeri bütünlüklerin farkındalığından uzak 

olmalarıdır 

 

Sonuç 

   Gençliğin özgüven, tutarlılıklar ve yeniden keĢif nosyonlarıyla kendi yaĢamlarını sahici biçimde 

örgütlemeleri, tek perspektifli kariyer tasarımlarını ve yaĢam stratejilerini terk etmeleriyle 

mümkündür. Kariyer tasarımlarında çoklu perspektiflere yönelmek olarak ifade edebileceğimiz bu 

eğilim, bütün dıĢsal yapıların belirlenimlerine karĢı anlamlı, sahici, dönüĢtürücü bir failliği içerir ve 

her durumda epistemolojik, duygusal ve edimsel bir direniĢi ya da eleĢtirel mesafeyi gerektirir. Çoklu 

perspektifler bakıĢı,  olağan eğitimsel süreçlere ve statik kariyer tasarımlarına alternatif yeni bir 

yapılanmadır ve bu yapılanmanın itici gücü gerçek bir okuma kültürüyle inĢa edilir. Çoklu 

perspektifler nosyonunun diğer bir bağlamı ise, pratik ilgiler ve hobiler üzerinden uzun döneme 

yayılan pratiklerle, ikinci meslek inĢalarının gerçekleĢtirilmesidir. Örneğin bir genç, alanı ne olursa 

olsun bilgisaray teknolojilerinde uzmanlaĢabilir ve yetkinleĢebilir;  berberlik, ayakkabı ustalığı gibi 

meslekler bir insanın tüm yaĢam periyodu söz konusu olduğunda rahatlıkla öğrenilebilir.  Böylece, 

alternatif stratejiler devreye girer ve iĢsizliğin yarattığı yıkım, bireylerin kendi projeler evreninin 

sunduğu olanaklarla belirli ölçülerde aĢılabilir. 
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Abstract 

Migration is a concept directly connected with the history of humanity. In prehistoric times when 

mankind was a hunter-gatherer, migration was mostly based on nutrition, one of the basic needs. With 

the emergence of agricultural societies and transition to settled order, it has transformed and turned 

into a phenomenon based on economic, social and political reasons. 

EskiĢehir city is located on the southern border of EskiĢehir plain and in the middle of Sarısu Porsuk 

Valley, northwest of Central Anatolia. Especially after 1877, immigration movements to the city 

started. It is known that the groups that immigrated to EskiĢehir consist mostly of immigrants from 

Rumea and the Caucasus, and other Turks in Rumelia. 

Drawing a small town appearance until the 19th century, EskiĢehir has entered a change and 

transformation with the effect of immigration. The main advantages of a settlement such as the 

proximity of the city to the transportation networks, having flat and arable lands have also had a 

positive effect on the migration movement. 

In this study, it is aimed to map the migration movement to EskiĢehir with historical information and 

to create a story map showing EskiĢehir & immigration connection. The handling of historical events 

and related places together has an important place in historical narration. Therefore, maps are 

considered as a remarkable material in this regard. The purpose of mapping the migration movements 

of the study is based on practicing the transfer of historical knowledge and increasing its 

dissemination. 

In this direction, as a first step, research has been conducted on the groups that migrated to EskiĢehir 

and the regions receiving migration. In the next process, the cloud-based ESRI Story Map application 

serving on ArcGIS Online was used. Through this application, a story map was created about the 

groups that migrated to EskiĢehir and the regions receiving migration. ESRI Story Map is an 

application that allows users to create interactive maps and to tell various stories using maps. The 

application's web-based effect positively affects the widespread impact of historical knowledge. As a 

result, in this study, the migration movement is handled based on location based on EskiĢehir city 

sampling. With the study, it is aimed to contribute to the expression of the migration phenomenon. In 

addition, it is planned to affect the transfer and dissemination of historical information with the story 

map, which is one of the new narrative techniques. In addition, this study is a reference for future 

studies related to the date and place. 
 

Keywords: Migration, Historical Information, Mapping, Eskişehir, Geographical Information System 
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Bir Kentin VaroluĢu ve Göç, EskiĢehir 
 

Öz 

Göç, insanlık tarihi ile doğrudan bağ halinde olan bir kavramdır. Ġnsanoğlunun avcı-toplayıcı olduğu 

tarih öncesi çağlarda göç, çoğunlukla temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme üzerine kuruluydu. Tarım 

toplumlarının ortaya çıkması ve yerleĢik düzene geçiĢ ile birlikte dönüĢüm geçirmiĢ ve ekonomik, 

sosyal ve siyasî sebeplere dayalı bir olguya dönüĢmüĢtür.  

EskiĢehir kenti, Ġç Anadolu‘nun kuzeybatısında bulunan EskiĢehir ovasının güney sınırında ve Sarısu 

Porsuk Vadisi‘nin ortasında konumlanmaktadır. Özellikle 1877 yılından sonra kente göç hareketleri 

baĢlamıĢtır. EskiĢehir‘e göç eden grupların çoğunlukla Kırım ve Kafkasya‘dan Rumeli‘ye 

yerleĢtirilmiĢ göçmenlerden ve Rumeli‘deki diğer Türklerden oluĢtuğu bilinmektedir.  

19. yy.‘a kadar küçük bir kasaba görünümü çizen EskiĢehir, göçlerin etkisi ile bir değiĢim ve dönüĢüm 

içine girmiĢtir. Kentin ulaĢım ağlarına yakınlığı, düz ve tarıma elveriĢli arazilere sahip oluĢu gibi bir 

yerleĢim yerine ait temel avantajlar da göç hareketine olumlu etki sağlamıĢtır.  

Bu çalıĢmada, EskiĢehir‘e göç hareketinin tarihsel bilgiler eĢliğinde konumsal tabanlı 

haritalandırılması ve EskiĢehir & göç bağlantısını gösteren bir öykü haritası oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır. Tarihî olaylar ve iliĢkili mekanların birlikte ele alınması tarih anlatımında önemli bir 

yer tutmaktadır. Dolayısıyla haritalar, bu konuda dikkate değer bir materyal olarak 

değerlendirilmektedir. ÇalıĢmanın göç hareketlerini haritalandırma amacı, tarihî bilginin aktarımını 

pratikleĢtirmek ve yayılımını artırmak üzerinden temellenmektedir.  

Bu doğrultuda ilk aĢama olarak EskiĢehir‘e göç eden gruplar ve göç alan bölgeler ile ilgili araĢtırma 

yapılmıĢtır. Sonraki süreçte ise ArcGIS Online üzerinden hizmet veren bulut tabanlı ESRI Story Map 

uygulamasından faydalanılmıĢtır. Bu uygulama aracılığıyla, EskiĢehir‘e göç eden gruplar ve göç alan 

bölgeler hakkında bir öykü haritası oluĢturulmuĢtur. ESRI Story Map, kullanıcılara interaktif haritalar 

oluĢturmaya izin veren ve haritaları kullanarak çeĢitli hikayeler anlatmaya yarayan bir uygulamadır. 

Uygulamanın web tabanlı oluĢu, tarihî bilginin yaygın etkisine olumlu anlamda etki sağlamaktadır. 

Sonuç olarak bu çalıĢmada EskiĢehir kent örneklemesi üzerinden göç hareketi konumsal tabanlı olarak 

ele alınmıĢtır. ÇalıĢma ile birlikte, göç  olgusunun anlatımına katkı sağlanması amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

yeni anlatım tekniklerinden olan öykü haritası ile tarihî bilginin aktarımı ve yayılımına etki etmesi 

planlanmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢma, gelecekte yapılacak tarih ve mekân ile ilgili çalıĢmalara referans 

niteliği taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Tarihî Bilgi, Haritalama, Eskişehir, Coğrafi Bilgi Sistemleri  

 

GĠRĠġ 

Tarihî her olay gibi, göç hareketleri de belirli konumlarla iliĢkilidir. Konum bilgisi, tarihî olayın daha 

açık Ģekilde anlaĢılmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalıĢmanın temel amacı, bir kentin tarihinde önemli 

yer tutan göç olgusunu web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulaması ile öyküleĢtirmek ve 

mekânsal anlamda ele almaktır.  

Amaç doğrultusunda Ģu hedefler belirlenmiĢtir: 

* Örnekleme alanındaki göç hareketlerinin literatür taraması sonucu belirlenmesi 

* Göç alan yerleĢim yerlerine ait konumsal ve görsel bilginin derlenmesi 

* Göç verilerinin interaktif ve sanal ortamda (ESRI Story Map) haritalandırılması 

Özellikle 1877 yılından sonra kente göç hareketleri baĢlamıĢtır. EskiĢehir‘e göç eden grupların 

çoğunlukla Kırım ve Kafkasya‘dan Rumeli‘ye yerleĢtirilmiĢ göçmenlerden ve Rumeli‘deki diğer 

Türklerden oluĢtuğu bilinmektedir (Çuha, 1999). 19. yy.‘a kadar küçük bir kasaba görünümü çizen 
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EskiĢehir, göçlerin etkisi ile bir değiĢim ve dönüĢüm içine girmiĢtir. Kentin; ulaĢım ağlarına yakınlığı, 

düz ve tarıma elveriĢli arazilere sahip oluĢu gibi bir yerleĢim yerine ait temel avantajlar da göç 

hareketine olumlu etki sağlamıĢtır (Önder ve Kırlı, 2005). ÇalıĢma kapsamında örnekleme alanı olarak 

EskiĢehir ve çevre iller seçilmiĢtir. Kentin göç hareketleri ile Ģekillenmesi, göç eden topluluklara ait 

verilerin temin edilebilmesi ve konumsal zenginlik gibi parametreler, çalıĢma alanının belirlenmesinde 

etkili olmuĢtur. 

 

GENEL KAVRAMLAR 

Coğrafi bilgi sistemleri 

Coğrafi bilgi sistemleri, vektörel ve yazılı verilerin aynı ortamda depolanması, güncellenmesi, 

analizini sağlayan yazılım ve donanımı kapsamaktadır. CBS‘de konuma ait her türlü veri, eğitimli 

personeller ve yazılımlar aracılığıyla amaç doğrultusunda ele alınmaktadır. BaĢka bir ifadeyle CBS, 

konumsal olarak tanımlanabilen yazılı ve vektörel verilerin aynı ortamda eĢlenmesini ve bu veriler 

üzerinde amaçlar doğrultusunda verilerin sorgulanması ve analiz edilmesini sağlayan bilgi sistemidir. 

(ġekil 1) (Küpçü, 2015). Coğrafi bilgi, konumsal bilgi Ģeklinde de adlandırılır. CBS, proje sürecini 

görsel olarak izlenmeyi sağlayan, değerlendirme ve planlama süreçlerini yöneten, görsel karar destek 

sistemi olarak da tanımlanabilir (Uyguçgil, 2015). 

 

 

ġekil 1. Coğrafi bilgi sistemleri bileĢenleri 

 

Öykü haritası (ESRI story map) 

Öykü haritası, ESRI firması tarafından geliĢtirilmiĢ bulut tabanlı bir CBS platformudur. Öykü haritası 

uygulamasında kullanıcılar interaktif haritaları kullanarak konumsal tabanlı ve farklı temalarda 

hikayeler oluĢturabilir (ġekil 2). ArGIS Online üzerinden uygulamaya eriĢilebilmektedir. 

Uygulamanın kullanımı basittir ve teknik olmayan bir arayüze sahiptir. Uygulama bir mesajı karĢı 

tarafa aktarmak için, sayısal ve dinamik web haritalarını yazılı ve görsel diğer hikâye unsurları ile 

birleĢtirmektedir (Strachan ve Mitchell, 2014). 

 

Tarih aktarımında görsel materyal 

Tarih aktarımında görselliğin önemi ve görsel materyaller dikkate değer düzeydedir. Tarih anlatımı 

görsel materyal ile desteklendiğinde, %50 oranında daha kalıcı bir etki bırakmaktadır (Demirel, 2011). 
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Ayrıca, tarihî olaya ilgiyi artırmak ve konunun daha anlaĢır seviyede algılanabilmesi için görsel 

materyaller etkili kaynaklardır (ġimĢek, 2003). 

 

Mekân bilgisi ve harita 

Göç gibi tarihi olayların daha açık kavranabilmesi için, tarihi olayın gerçekleĢtiği mekanların 

bilinmesi, konuyu incelerken yarar sağlamaktadır. Mekânın bilinmesi, mekanın algılanması anlamına 

gelmektedir. Bir mekânın algılanması ise o mekânın dünya üzerindeki konumunun ve durumunun 

farkına vararak mümkün olmaktadır. Her tarihi olayın coğrafi bir konumda gerçekleĢtiği göz önüne 

alındığında, mekânın tarif edilmesi, tarihi olayların değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir 

(Köstüklü, 1999). Tarihi olaylar soyut olarak değerlendirilmektedir ancak olayın geçtiği mekânın 

kavranması ile ele alınan tarihi olayın somutlaĢmasını sağlamaktadır (Bircan ve Safran, 2013). 

Dolayısıyla, haritalar bu çalıĢma kapsamında ele alınan göç olgusunun incelenmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır.  

 

 
ġekil 2. Öykü haritası örneği 

YÖNTEM 

Bu bölümde, çalıĢmada kullanılan materyaller ve yöntem açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın materyalleri: 

1. yazılı kaynaklar 

2. uydu görüntüleri ve 

3. öykü haritası uygulamasıdır.  

Göç hakkında öykü haritası hazırlamadan önce, yazılı kaynaklar taranarak EskiĢehir‘e yapılan göçler 

genel olarak taranmıĢtır. Yapılan tarama sonucunda, çoğunlukla 19. yy.‘daki göç hareketlerinin 

değerlendirmeye alınması kararlaĢtırılmıĢtır. Yazılı kaynakların taranması sonucu, göç hareketlerinin 

konumları ve içerikleri belirlenmiĢtir. Belirlenen konumların Google Earth yazılımından faydalanarak 

toplanan uydu görüntüleri toplanması çalıĢmanın bir diğer materyalidir. Derlenen yazılı veriler ve 

uydu görüntüleri ise çalıĢmada materyal olarak kullanılan ESRI Story Map (öykü haritası) uygulaması 

aracılığıyla sanal ortama aktarılmıĢtır ve haritalandırılmıĢtır.  
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ÇalıĢmaya ait yöntem akıĢı ġekil 3‘te gösterilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk adımında yazılı kaynaklardan 

faydalanılmıĢ ve literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢtir. Literatür taraması iĢlemi sırasında EskiĢehir 

kentine göçün gerçekleĢtiği bölgeler ve göç eden topluluklar tespit edilmiĢtir. Bunun yanı sıra, 

EskiĢehir bölgesinde göç alan bölgeler de belirlenmiĢtir. Bir sonraki adımda, göç alan bölgeler ait 

konumsal veriler toplanmıĢ ve her konuma ait uydu görüntüleri derlenmiĢtir. Uydu görüntülerinin ve 

konumlara ait bilgilerin oluĢturulmasının ardından, tüm materyal ESRI Story Map ortamına aktarılmıĢ 

ve nihai interaktif öykü haritası oluĢturulmuĢtur. 

 

 

ġekil 3. Yöntem akıĢı 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, çevrimiçi ortamda oluĢturulan öykü haritasına ait web bağlantısı paylaĢılmıĢtır. Ayrıca 

çevrimiçi haritaya ait ekran görüntüleri aktarılmıĢtır (ġekil 4, ġekil 5). 

 

 
ġekil 4. Öykü haritası ekran görüntüsü – I 
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ġekil 5. Öykü haritası ekran görüntüsü – II 

 

ÇalıĢma kapsamında oluĢturulan öykü haritasına Ģu bağlantıdan ulaĢılabilmektedir: 

http://arcg.is/zfS1H. Haritada toplam 9 konum bulunmaktadır. Bunlar sırası ile; Çifteler Mevkiî, 

BaĢkurt Köyü, Belpınar Köyü, Seyitgazi Mevkiî, Aksaklı Köyü, Büyükyayla Köyü, ġükranlı Köyü, 

Ahiler Köyü ve Hamidiye Köyü‘dür. Uygulama sayfasının sol üst bölümünde interaktif harita 

bulunmaktadır. Haritanın alt bölümünde ilgili konuma göç eden topluluklar hakkında bilgi 

aktarılmıĢtır. Sayfanın sağ bölümü ise konumun mevcut durumunu gösteren uydu görüntüsüne 

ayrılmıĢtır.  

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bir anlatı olarak tarihî bilgi, soyut yapıdadır ve kavranması için ek araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 

araçların baĢında ise görsel materyaller gelmektedir. Göç hareketleri gibi, tarih boyunca toplumların 

sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına etki eden bir olayı ele alırken de görsel materyallerden 

faydalanmak, konunun daha iyi irdelenmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Her tarihî olay ise, belirli 

konumlar ile iliĢki içerisindedir. Dolayısıyla mekânın kavranması, ilgili olayın kavranması anlamına 

gelmektedir. Bu noktada haritalar devreye girmektedir. Haritalar aracılığıyla, tarihî olayın 

gerçekleĢtiği mekâna dair anlayıĢ çabası, görsel açıdan desteklenmiĢ olur. Bu çalıĢmada, EskiĢehir ve 

civarına 19. yy.‘da gerçekleĢtirilen göç hareketlerini, harita ve uydu görüntüleri ile ele alınmıĢ ve göç 

sonucu kentin mevcut durumu paylaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda, örnekleme için göç 

alan 9 farklı konum ve bu konumlara ait göç hikayeleri aktarılmıĢtır. Hikayeler aktarılırken, ESRI 

Story Map uygulamasından faydalanılmıĢ, böylece interaktif haritalar çevrimiçi ortamda ulaĢılabilir 

hale gelmiĢtir. ÇalıĢmanın geliĢtirilmeye açık noktaları bulunmaktadır. Bunlardan biri, çalıĢmaya göç 

edilen konumu da dahil etmektir. Böylelikle, iki farklı konum arasında göç hareketine ait bir rota 

oluĢturmak mümkün olacaktır. Bir diğer nokta ise, daha detaylı bir tarama ile çalıĢmanın tarihî 

fotoğraflar ile desteklenmesi olabilir. Bu çalıĢma ile birlikte, sadece göç olgusunun değil tüm tarihî 

olayların kavranmasında mekânsal verinin ve haritaların önemine vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca bu 

çalıĢmanın, benzer çalıĢmalara referans niteliği taĢıması beklenmektedir.  

 

  

http://arcg.is/zfS1H
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Abstract 

The purpose of this research is to reveal the perceptions of secondary school students towards the 

concept of migration through metaphors. For this purpose, the metaphors developed by students 

regarding the concept of immigration were examined. Participant ''migration........like; because.....'' we 

have been asked to complete the sentences. The working group of the research carried out in the 

qualitative research design consists of 28 students in Göreneller Visually Impaired Middle School 

under the Ankara Altındağ District National Education Directorate in the 2016-2017 academic year. 

Content analysis was used to analyze and interpret the data obtained from the participants. Content 

analysis technique was used to analyze the data obtained from the research. As a result of the research, 

it was determined which metaphors of visually impaired middle school students express the migration 

concept. Based on the metaphor expressions about the migration concept, they were categorized 

according to their perspectives and similarities. 

Keywords: Metaphor, Visually Impaired, Immigration 

 

 

 

Görme Engelli Ortaokul Öğrencilerinin Göç Kavramına Yönelik Metaforik 

Algıları 

 

Öz 

Bu araĢtırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin göç kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla 

ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla öğrencilerin göç kavramına iliĢkin geliĢtirdikleri metaforlar 

incelenmiĢtir. Katılımcılardan ''göç……..benzer; çünkü……'' cümlelerini tamamlamaları istenmiĢtir. 

Nitel araĢtırma deseninde gerçekleĢtirilen araĢtırmanın çalıĢma grubunu Ankara Altındağ Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu 2016- 2017 eğitim öğretim 

döneminde 28 öğrenci oluĢturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve 

yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda görme engelli ortaokul 

öğrencilerinin göç kavramını hangi metaforlarla ifade ettikleri belirlenmiĢtir. Göç kavramıyla ilgili 

metafor ifadeleri esas alınarak ortaya koydukları bakıĢ açılarına ve benzerliklerine göre kategorize 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Görme Engelli, Göç 
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1.GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu dünyada öğrendiği her Ģeyi dünyaya geldik sonra kavramlar aracılığıyla kazanır. 

BaĢka bir anlatımla bireyler dıĢ dünyalarını kavramlarla anlamlandırırlar. Ġnsanın yaĢantısında bilinen 

ve bilinmeyen birçok bilgi yer almaktadır. Kavramlar tüm bu bilgilerin temelini meydana 

getirmektedir (Kılıçoğlu, 2011). Kavram, bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı (Öncül, 2000, 

s.216) olarak tanımlanır. 

 Eğitim sürecinde ve hatta yaĢam boyunca gerçekleĢen öğrenmelerin neredeyse tamamı görme 

ve iĢitme duyuları sayesinde gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla görme organının görme iĢlevini yitirmiĢ 

olması öğrenmeyi çok büyük bir oranda etkiler. Görme engeli olmayan kiĢilerin bilgilerinin %85'ini, 

görme yoluyla edindiği tahmin edilmektedir (Cavkaytar ve Diken, 2012). 

Bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik zihinsel algı süreçleri 

duyu organları ile bağlı çalıĢmakta engeli olan bireylerde duyu kalıntıları ile iliĢkili bir bağlaĢım 

göstermektedir. Demir ve ġen (2009) tarafından yapılan çalıĢmada hiç görmeyen öğrencilerin öğrenme 

stillerinin bireysel farklılıklar gösterdiği ve çok çeĢitli olduğu varsayımı üzerinde durulmuĢtur. Ġlgili 

araĢtırma; 6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki görme engelli öğrencilerin öğrenme stillerinde Kolb‘un 

YaĢantısal Öğrenme Kuramına ve çeĢitli değiĢkenlere göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır. Elde edilen veriler sonucunda, görme engelli öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

''ayrıĢtıran (yaparak öğrenme)'' öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ġnsanoğlu dünya üzerinde yaĢamaya baĢladığı günden bu yana göç olayını bir Ģekilde 

yaĢamıĢtır. Göçün dünya tarihi açısından her zaman önemini korumuĢ bir olgu olduğu söylenebilir. 

Çünkü nedenleri kadar sonuçlarıyla da toplumları ve bireyleri olumlu ya da olumsuz birçok açıdan 

etkilemiĢ ve derin izler bırakmıĢtır (Salur, 2018; Ersoy ve Ala, 2019). Yılmaz (2014) çalıĢmasında 

göçün önemini vurgularken, tekerleğin icadından yazının bulunmasına, salgın hastalıklardan ve bu 

hastalıkların tedavisine kadar insanlık adına öğrenilen her Ģey dünyaya göçlerle taĢınmıĢtır ifadesini 

kullanmıĢtır. 

Türkçe Sözlükte  göç; ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir 

ülkeden baĢka bir ülkeye, bir yerleĢim yerinden baĢka bir yerleĢim yerine gitme iĢi, taĢınma, hicret, 

muhaceret olarak tanımlanmıĢtır (TDK, 2005: 455).  Çetin (2011) çalıĢmasında göçün daha kapsamlı 

bir tanımını yaparak; insanların sosyal, ekonomik, siyasi, dini nedenlerle veya terk edilen bölgenin 

iticiliği, yerleĢilecek yerin çekiciliği gibi sebeplerle yaĢadıkları yerden baĢka bir yere, kendi 

istekleriyle veya zorunlu olarak hayatlarının gelecekteki kısmının bir bölümünü veya tamamını 

geçirmek üzere yaptıkları yer değiĢtirme hareketi olarak tanımlamıĢtır. 

Göç kavramı kadar karmaĢık ve göç kavramı kadar çok boyutlu bir diğer unsur da göçe neden 

olan sebeplerdir. Ġnsanlarının bulundukları yerleri terk ederek baĢka yerlere göç etmesinin temelinde 

birçok sebep vardır. Bu sebeplerin baĢında; ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasal ve doğal faktörler 

geldiği söylenebilir (Mutluer, 2003 akt. Salur, 2018). Ayrıca Göçlerin çok sayıda sonuçları 

bulunmaktadır. YaĢadığı ülkeden baĢka bir ülkeye göç edenlerin yerleĢtikleri ülkeye uyum sağlamaları 

uzun zaman almaktadır (Çetin, 2008). Göç sonucunda ortaya çıkan sıkıntıları sadece göç edenlerle 

sınırlandırmak yanlıĢ olur. Çünkü göç ettikleri bölgede bölge halkını etkileyen birtakım sorunlar da 

meydana gelir (Irmak, Bilginer ve Çetin, 2018). 

Alan yazın tarandığında göç kavramı hakkında çeĢitli çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir: 

(GiĢi, 2007; Çetin, 2008; Gülüm ve Ulusoy, 2008; Yılmaz, 2014; Çetin, Kılcan, GüneĢ ve Çepni, 

2015; Ekici ve Tuncel, 2015; Topkaya ve Akdağ, 2016; Irmak, Bilginer ve Çetin, 2018; Salur, 2018). 

Bu çalıĢma bugüne kadar yapılanlardan farklı olarak görme engelli öğrenciler çalıĢma grubu seçilerek 

yapılmıĢtır. Alan yazın bu amaçla tarandığında çeĢitli konular hakkında görme engelli öğrenciler ile 

ilgili çeĢitli çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir: (Kılıçoğlu, 2006; Demir ve ġen, 2009; Tanrıkulu, 

2010; Ünlü, Pehlivan ve Tarkan, 2010; BaĢkurt, 2015; Akhisar, Yurtay, Yurtay ve EĢitti, 2016; Okçu 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 65 

 

ve Sözbilir, 2016). Bu çalıĢmaların sonucunda görme engelli öğrencilerin kavramları algılaması için 

gerekli yöntem ve teknikler belirlenerek yapılacak çalıĢmalar üst düzey öğrenmeleri sağlayacak ve 

dahi kalıcılığı artıracağı ortaya koyulmuĢtur. Bu araĢtırma ile ortaokul öğrencilerinin göç kavramına 

yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. 

 

2.YÖNTEM 

Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma, Gözlem, GörüĢme ve 

Doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araĢtırma 

türüdür (Yıldırım ve ġimĢek, 2018). Ortaokul öğrencilerinin göç kavramına yönelik algılarını 

belirlemek amacıyla mecazlar ve benzetme yoluyla veri toplama tekniği kullanılmıĢtır.  

 

2.1 AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Ankara Altındağ Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu 2016- 2017 eğitim öğretim döneminde eğitim gören 28 

öğrenci oluĢturmuĢtur. 

 Kız Erkek Toplam 

6. sınıf 2 4 6 

7. sınıf 4 6 10 

8. sınıf 4 8 12 

 

ÇalıĢma grubunun seçiminde kolay ulaĢılabilirlik yöntemi kullanılmıĢtır. Kolay ulaĢılabilir 

durum örneklemesi yakın olan ve eriĢilmesi kolay olan durumun seçilmesidir. Hız ve pratiklik 

kazandırır (Yıldırım ve ġimĢek, 2018). 

 

 2.2. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması aĢamasında katılımcı olarak seçilen sınıflara öncelikle metafor ve 

özellikleri anlatılmıĢtır. Bunun akabinde görme engelli öğrencilere uygulanacak metafor testi okunup 

betimlenerek Braille harfleri ile yazmaları sağlanmıĢtır. Braille harfleriyle yazmaları için 5 dakika süre 

verilmiĢtir. Elde edilen veriler Braille alfabesini bilen bir uzman yardımıyla bilgisayar ortamına 

aktarılmıĢtır. 

 

2.3 Verilerin Analizi 

Göç kavramına ait metaforlar Ģu aĢamalar kullanılarak analiz edilmiĢtir: 1) kodlama ve 

ayıklama, 2) kategori geliĢtirme, 3) geçerlik ve güvenirlik, 4) nicel veri analizi. Kodlama ve ayıklama: 

Katılımcıların kağıt üzerinde belirttikleri metafor cümleleri Excel programına, diğer katılımcı bilgileri 

ile girilmiĢtir. Ardından ayrı bir sütunda metaforlar yazılarak metaforlar A‐Z‘ye sıralanmıĢtır. Veri 

giriĢi sırasında metafor belirtmeyen boĢ  formlar, metafor belirtilmiĢ  olsa da nedeni belirtilmeyen 

formlar veya birden fazla metafor belirtilen formlar elenmiĢtir. Bu nedenlerle toplam 3 form araĢtırma 

kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Ġkinci adımda metaforlar tekrar A‐Z‘ye sıralanarak gözden geçirilmiĢtir. 

Burada katılımcıların 25 adet geçerli metafor ürettikleri belirlenmiĢtir.  

Veriler temizlenip sıralandık sonra katılımcıların ürettikleri metaforlar, metaforun konusu, 

kaynağı, kaynak ve konu arasındaki iliĢki açısından incelenmiĢtir. Ġncelenme esnasında 2 alan 

uzmanının görüĢü alınmıĢtır. Bu aĢamada metafor kaynağı ve konusu arasında mantıklı iliĢki 

kurulmadığı belirlenen 3 veri, analizden çıkarılmıĢtır. Böylece 28 katılımcının belirttiği 22 adet geçerli 

metafor olduğu tespit edilmiĢtir. Bu inceleme sonucunda her bir metafor, gerekçeleri dikkate alınarak 

belli bir tema ile iliĢkilendirilmiĢtir. Sonuçta 6 farklı kavramsal kategori belirlenmiĢtir. Ayrıca 
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araĢtırmanın özgünlüğü ve katılımcıların kimlikleri belli olmayacak Ģekilde doğrudan alıntılar 

kullanılmıĢtır.  

 

3 BULGULAR 

Tablo 1: Göç Kavramına Yönelik GeliĢtirilen Metaforlar 

Tablo 1  incelendiğinde, katılımcılar ''göç'' kavramına yönelik 18 adet metafor geliĢtirmiĢlerdir. 

GeliĢtirilen metaforlar içinde en çok tercih edileni 3 katılımcı tarafından dile getirilen ''ev'' metaforu 

olmuĢtur. ''aile'' ve ''çocuk'' metaforları 2'Ģer kez dile getirilirken; 11'i yalnız bir katılımcı tarafından 

temsil edilmektedir. Metafor baĢına düsen ortalama katılımcı sayısı yaklaĢık olarak 4,5‘tir.  

Tablo 2: Göç Kavramına Yönelik Metafor Kategorileri 

Sıra 

No 
Kategori Adı Metaforlar 

Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

1 Mekan olarak Ev, Tarla, Yuva, Eczane, Cami 5 7 

2 KiĢi olarak Aile, Anne,  Çocuk 3 5 

3 Somut nesne olarak Kitap, Okul, Hediye kutusu 3 3 

4 Soyut nesne olarak Huzur, Ġnsanı sevme 2 
 

2 

5 Vazgeçilmezlik olarak Nefes, Oksijen, Hayat 3 3 

6 Diğer  AlıĢveriĢ, Temiz olma 2 2 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların ''göç'' kavramına yönelik geliĢtirdikleri metaforlar ortak 

özellikleri,konusu ve kaynağı, bakımından 6 kavramsal kategori altında toplanmıĢtır. Her metafor 

katılımcıların yaptıkları açıklamalar doğrultusunda metaforun gerekçesini oluĢturan düĢünce 

kapsamında gruplandırılmıĢtır. 

Kategori 1: Mekan olarak 

Tablo 2 incelendiğinde, ''mekan olarak'' kategorisinin toplam 5 metafor 7 katılımcının ürettiği 

metafordan oluĢtuğu görülmektedir. Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına 

bakıldığında en sık kullanılan metafor ''ev'' (f:3)‘dir. AĢağıda katılımcıların ''mekan olarak'' 

Sıra No Metafor (f) % 
Sıra 

No 
Metafor (f) % 

1 Aile 2 0,44 10 Huzur 1 0,22 

2 AlıĢveriĢ 1 0,22 11 Ġnsanı sevme 1 0,22 

3 Anne 1 0,22 12 Kitab 1 0,22 

4 Cami 1 0,22 13 Nefes 1 0,22 

5 Çocuk 2 0,44 14 Oksijen 1 0,22 

6 Eczane 1 0,22 15 Okul 1 0,22 

7 Ev 3 0,66 16 Tarla 1 0,22 

8 Hayat 1 0,22 17 Temiz olma 1 0,22 

9 Hediye kutusu 1 0,22 18 Yuva 1 0,22 

Toplam 22 22 100 
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kategorisini oluĢturan metaforları neden geliĢtirdiklerine yönelik gerekçelerine, bazı katılımcılar 

tarafından geliĢtirdikleri metafora yer verilmiĢtir. 

''Göç yuvaya benzer. Çünkü: Bitkiler, havyanlar ve insanların hepsinin birer yuvası vardır. Göç eden 

insanlar yuvasız kalırlar.''  

 ''Göç eve benzer. Çünkü: insanlar göç ederek evlerini kaybederler. Evlerini kaybeden insanlar yeni 

geldikleri yerlerde yeni evler ararlar. Göç ile ev birbirine çok yakındır.''  

 

Kategori 2: KiĢi olarak 

Tablo 2 incelendiğinde, ''kiĢi olarak'' kategorisinin toplam 3 metafor ve 5 katılımcının ürettiği 

metafordan oluĢtuğu görülmektedir. Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına 

bakıldığında ''aile'' ve ''çocuk'' metaforları 2'Ģer katılımcı ''anne'' metaforu ise bir katılımcı tarafından 

temsil edilmektedir. AĢağıda katılımcıların ''kiĢi olarak'' kategorisini oluĢturan metaforu neden 

geliĢtirdiklerine yönelik gerekçesine, yine katılımcılar tarafından geliĢtirdiği metafora yer verilmiĢtir. 

''Göç anneme benzer. Çünkü: çünkü bizim hep yanımızdadır''  

 

Kategori 3: Somut nesne olarak 

Tablo 2 incelendiğinde, ''somut nesne olarak'' kategorisinin toplam 3 metafor ve 3 katılımcının ürettiği 

metafordan oluĢtuğu görülmektedir. Kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına 

bakıldığında her metaforun bir katılımcı tarafından temsil edildiği görülmektedir. AĢağıda katılımcının 

''somut nesne olarak'' kategorisini oluĢturan metaforu neden geliĢtirdiğine yönelik gerekçesine yer 

verilmiĢtir. 

''Göç hediye kutusuna benzer. Çünkü insanlar hediye kutuları gibi oradan oraya sürüklenip dururlar.'' 

 

Kategori 4: Soyut nesne olarak 

Tablo 2 incelendiğinde, ''soyut nesne olarak'' kategorisinin toplam 4 metafor ve 4 katılımcının ürettiği 

metafordan oluĢtuğu görülmektedir. Kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına 

bakıldığında her metaforun bir katılımcı tarafından temsil edildiği görülmektedir. AĢağıda katılımcının 

''soyut nesne olarak'' kategorisini oluĢturan metaforu neden geliĢtirdiğine yönelik gerekçesine ve 

geliĢtirdiği metafora yer verilmiĢtir. 

''Göç huzura benzer. Çünkü insanlar huzura ulaşmak için evlerinden yurtlarından ayrılıp yeni yerlere 

yerleşirler.'' 

 

Kategori 5: Vazgeçilmezlik olarak 

Tablo 2 incelendiğinde, ''vazgeçilmezlik olarak'' kategorisinin toplam 3 metafor ve 3 katılımcının 

ürettiği metafordan oluĢtuğu görülmektedir. Kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına 

bakıldığında her metaforun bir katılımcı tarafından temsil edildiği görülmektedir.  AĢağıda 

katılımcının ''vazgeçilmezlik olarak'' kategorisini oluĢturan metaforu neden geliĢtirdiğine yönelik 

gerekçesine ve geliĢtirdiği metafora yer verilmiĢtir. 

''Göç hayata benzer. Çünkü insanlar hayatta kalabilmek için göç ederler.'' 

''Göç oksijene benzer. Çünkü insanlar hayatta kalabilmek oksijene muhtaçtır.Göç eden insanlarda 

hayatta kalabilmek için göç etmek zorundadırlar.'' 

 

Kategori 6: Diğer 

Tablo 2 incelendiğinde, ''diğer'' kategorisinin toplam 2 metafor ve 2 katılımcının ürettiği metafordan 

oluĢtuğu görülmektedir. Kategoride bulunan metaforların frekans dağılımlarına bakıldığında her 

metaforun bir katılımcı tarafından temsil edildiği görülmektedir. AĢağıda katılımcının ''diğer'' 
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kategorisini oluĢturan metaforu neden geliĢtirdiğine yönelik gerekçesine ve geliĢtirdiği metafora yer 

verilmiĢtir. 

''Göç alışverişe benzer. Çünkü insanlar hayatta kalabilmek için alışveriş yapıp ihtiyaçlarını alırlar. 

Benzer bir şekilde hayatta kalabilmek göç ederek yeni yerler bulurlar.'' 

''Göç temiz olmaya benzer. Çünkü göç ederek temiz ve yaşanılabilecek yerler bulmak amaçlanır.'' 

 

4.SONUÇ 

Sonuç olarak 28 katılımcıdan 18 farklı toplam 22 metafor geliĢtirilmiĢtir. Bu metaforlar arasında en 

sık tekrarlanan metafor 3 katılımcı tarafından dile getirilen ''ev'' metaforu olmuĢtur. Katılımcılar göç 

kavramını en çok ev ile iliĢkilendirerek göçü ev kaybı ve yeni ev olarak değerlendirdiği Ģeklinde 

yorumlanabilir. Ev metaforu dıĢında ''aile'' ve ''çocuk'' metaforları 2'Ģer kez dile getirilirken; 11 

metafor yalnızca bir katılımcı tarafından temsil edilmektedir. Metafor baĢına düsen ortalama katılımcı 

sayısı yaklaĢık olarak 4,5 olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların ''göç'' kavramına yönelik geliĢtirdikleri metaforlar ortak özellikleri, konusu ve kaynağı, 

bakımından 6 kavramsal kategori altında toplanmıĢtır. Her metafor katılımcıların yaptıkları 

açıklamalar doğrultusunda metaforun gerekçesini oluĢturan düĢünce kapsamında gruplandırılmıĢtır. 

Bu gruplandırma çalıĢmanın özetini temsil edecek Ģekilde yapılmıĢtır. 

Yapılan araĢtırma sonucunda görme engelli öğrencilerin göç kavramına dair algıları gören bireylerle 

büyük oranda benzer çıksa da bazı farklılıklar da ortaya koymuĢtur. Bu algılama farklılığının baĢında 

görme yetisiyle anlamlandırılan Ģekiller, renkler ve nesneler gelmektedir. Öğrencilerin yaĢantı 

eksiklerinden dolayı göç kavramını daha çok yakın çevresinden duyduğu örneklerle benzetmeye gittiği 

görülmüĢ, eğitimde yaĢantısal öğrenmenin önemini ortaya koymuĢtur. Bireyler yetersizlikleri 

düzeyinde değil yaĢama ve öğrenme ortamına katıldıkları derecede öğrenmenin gerçekleĢtiği ve 

katılımın arttıkça düzeyin arttığı anlaĢılmaktadır. 

Görme engelli öğrencilerin kavramları algılaması için gerekli yöntem ve teknikler belirlenerek 

yapılacak çalıĢmalar üst düzey öğrenmeleri sağlayacak ve dahi kalıcılığı artıracağı düĢünülmektedir. 

 

5.ÖNERĠLER 

 Çoklu ortam gereçlerini görme engelli öğrenciler için kullanımı ve geliĢtirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Soyut sosyal bilgiler kavramalarını zihinde canlandırabilecek sınıf içi ortam ve ders anlatımı 

için çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Yaparak yaĢayarak öğrenmeye uygun etkinlikler düzenlenmelidir. 

 Görme engelli öğrencilere yönelik yapılan derslerde görme engelli bireylere uygun yöntem ve 

teknikler kullanılmalıdır. 

 Göç kavramı hakkında farklı yöntemler ve farklı örneklemler ile benzer çalıĢmalar yapılarak 

göç kavramına dikkat çekilebilir. 
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Abstract 

Purpose 

Migration takes place with the imperative of natural conditions bases, and sometimes its imperative. 

Although the central theme of immigration throughout history is political and climatic reasons, some 

immigration has also been caused by religious motives. This is called "Hijra/emigration" in Islamic 

literature. In the historical process, migration took place in two ways. The first is the absence or 

restriction of religious practice to which it belongs. As a matter of fact, with the first migration in the 

period of the prophet, the most effective factor, religious and national values in the Balkan movements 

experienced recently, are the obstacles and prohibitions. The second is political. 

Design / Methodology / Approach 

The first emigration, religious and national culture incompatible had been in Ethiopia for the last 

period has been the Balkan migration to Turkey where religious and national values of the partnership. 

Just the immigration of Muslims in Myanmar to other Muslim countries, especially Malaysia and 

Indonesia, has religious reasons. On the other hand, another reason for religious migration that occurs 

today is the gathering of radical organizations in certain regions. They call this mobility "Hijra". 

Among the main reasons why groups with religious discourses which have been promoting acts of 

violence and terrorism come from different regions and meet in certain areas are the discourses of 

"hijra‖ as a religious imperative and ―good piety in wajib status". Accordingly, these religious 

migrations to countries such as Afghanistan, Chechnya, Bosnia-Herzegovina recently; Later, it was 

directed to Iraq, Syria, and the Philippines (Mora).   

Findings 

When we look at the event on a global basis, it is seen that there are severe migrations with religious 

justification. The most determining factor of these migrations was the restriction or prohibition of 

religious freedom. Also, religious terrorist organizations migrate for their purposes. On the other hand, 

the argument that radical religious organizations use to find supporters has been the concept of 

"migration", a sacred value. 

Originality/value 

In this paper, it is seen that the immigration that occurred in religious reasons, the problematic causes, 

and the consequences it constitutes are religious. However, it is understood that the migrations of 

radical organizations with the same purpose are political rather than religious. 

Keywords: Migration, Religious cause, Hijra, Radicalism, Muslim peoples. 

 

Dini Gerekçeli Göçler 

Öz 

Amaç 
Göçler, bazın doğal Ģartları zorunluğu ve bazen de zorunsuzluğu ile gerçekleĢir. Tarih boyunca 

gerçekleĢen göçlerin ana teması siyasi ve iklimsel nedenler olmakla birlikte, bazı göçler de dini 

gerekçelerden kaynaklanmıĢtır. Buna islami literatürde ―hicret‖ denmektedir. Tarihsel süreçte hicret 

iki yönlü gerçekleĢmiĢtir. Ġlki, mensup olduğu dini uygulama alanının olmaması veya kısıtlanmasıdır. 
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Nitekim peygamber dönemindeki ilk hicret ile, son dönemlerde yaĢanılan Balkan göçlerinde en etkin 

amil, dini ve milli değerlerin yaĢanmasına yönelik ortaya konulan engeller ve yasaklardır.  

Metodoloji 
Ġlk hicret, dini ve milli kültürle bağdaĢmayan HabeĢistan‘a yönelik olmuĢken, son dönemdeki Balkan 

göçleri de dini ve milli değerlerin ortaklık söz konusu olduğu Türkiye‘ye olmuĢtur. Yine 

Myanmar‘daki Müslümanların baĢta Malezya ve Endonezya olmak üzere yakın diğer Müslüman 

ülkelere göç etmeleri de dini gerekçelere sahiptir. Öte yandan günümüzde gerçekleĢen bir baĢka din 

göç nedeni de dini istismar eden radikal örgütlerin belirli bölgelerde öbeklenmesidir. Onlar bu 

hareketliliğe, ―hicret‖ demektedirler. Son zamanlarda Ģiddet yanlısı ve terör eylemlerini teĢvik eden 

dini söylemli grupların, farklı bölgelerden gelerek belirli alanlarda buluĢmalarının temel nedenleri 

arasında, elemanlarına ―hicret‖in dini bir zorunluluk ve ―vacip statüsünde iyi dindarlık‖ Ģeklindeki 

söylemleri yatmaktadır. Bu doğrultuda yakın zamanda Afganistan, Çeçenistan, Bosna-Hersek gibi 

ülkelere yapılan bu dini içerikli göçler, sonraları Irak, Suriye ve Filipinler‘e (Mora) yönelik olmuĢtur.  

Bulgula 

Olaya küresel bazda bakınca ciddi anlamda dini gerekçeli göçlerin var olduğu görülmektedir. Bu 

göçlerin en belirleyici faktörü, dini özgürlüğün kısıtlanması veya yasaklanması olmuĢtur. Bunun 

yanında dini terör örgütleri de kendi amaçları doğrultusunda göç etmektedirler. Öte yandan radikal 

dini örgütlerin de kendilerine taraftar bulmada kullandıkları argüman, dini bir değer olan ―hicret‖ 

kavramı olmuĢtur.  

Özgünlük 
Bu tebliğimizde dini nedenlerde gerçekleĢen göçlerin, sorunsal nedenleri ve oluĢturduğu sonuçların, 

dini olduğu görülmektedir. Ancak aynı amaçlı olan ve radikal örgütlerin yaptıkları göçlerin, dini 

olmaktan öte siyasi olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Dini neden, Hicret, Radikalizm, Müslüman halklar. 

 

GĠRĠġ 

GÖÇLER 

Genel anlamda göçün tanımı, mahiyetine göre farklı Ģekillerde olmuĢtur. Kapsayıcı bir 

anlatımla göç, ―Bir kiĢinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde 

yer değiĢtirmesi, değiĢtirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiĢ kiĢilerin, 

ekonomik göçmenlerin, aile birleĢimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kiĢilerin göçü de dâhildir‖ 

(Perruchoud ve Redpath, t.y:35-36). Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer genellikle 

zorunlu sebeplere dayanır. Bu doğrultuda da tanımlarda vurgu değiĢebilmektedir. Bunlardan bir olan 

―belli bir zaman ve mekândaki insanların gönüllü, gönülsüz, sosyal ve siyasi Ģartlardan dolayı bir 

mekân değiĢikliği olup; bu değiĢikliğin sonucunda sosyo-kültürel değiĢmelerin meydana geldiği bir 

sosyal hareketliliktir‖ Ģeklindeki tanım, siyasi bağlamda yapılmıĢtır (Heyet, 1998:3). 

Ekonomik bağlamda yapılan göç tanımı ise, ―ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, bir 

yerden baĢka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüĢ veya sürekli yerleĢim hedefi 

güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiĢtirme hareketidir‖ (Yalçın, 2004:13) Ģeklinde 

yapılmıĢtır.  

Göç eden kiĢi veya kiĢilere göçmen denir (migrant). Uluslararası ölçekte, evrensel olarak 

kabul edilmiĢ bir ‗göçmen‘ tanımı bulunmamaktadır. Göçmen terimi genellikle, bireyin göç etme 

kararını, zorlayıcı dıĢ faktörlerin müdahalesi olmaksızın kendi özgür iradesiyle ve ‗kiĢisel uygunluk‘ 

sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar Ģekilde anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla bu ifade, maddi ve sosyal 

koĢullarını iyileĢtirmek ve kendileri ve ailelerine iliĢkin beklentilerini geliĢtirmek amacıyla baĢka bir 

ülkeye veya bölgeye hareket eden kiĢiler ve aile fertleri için geçerli kabul edilmiĢtir. BirleĢmiĢ 

Milletler göçmeni, sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz olması fark 

etmeksizin yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden bir birey olarak tanımlar. Bu tanım 
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kapsamında, turist veya iĢ adamı statüsüyle daha kısa sürelerde seyahat eden kiĢiler göçmen olarak 

değerlendirilmemektedir. Ancak yaygın kullanım, tarım ürünlerinin ekimi veya hasadı için kısa 

sürelerde seyahat eden mevsimsel tarım iĢçileri gibi kısa dönemli göçmenlerin bazı türlerini de kapsar 

(Perruchoud ve Redpath, t.y:37). 

Göçlerin birden fazla gerekçeleri olmakla birlikte, gönüllü veya gönülsüz olarak adlandırılan 

göçler, normal Ģartlarda arzu edilmeyen bir harekettir. Göç gerekçelerinden biri, doğal afetlerden 

dolayı gerçekleĢen göçlerdir. Bunlar, deprem, heyelan, kuraklık ve çölleĢme, taĢkın, sel, çığ, volkanik 

püskürmeler gibi doğal afetlerin yol açan göçlerdir. Bunlardan zarar gören insanlar, bulundukları 

yerleri terk ederek koĢulları daha iyi olan yerlere göç ederler. 

Bir baĢka göç nedeni ise, siyasi nedenlerin yol açtığı göçlerdir. Tüm dünyada gerçekleĢebilen 

bu göçler, siyasi iktidarların gerçekleĢtirdiği toplumsal hareketlerdir. AntlaĢmalar sonucunda ortaya 

çıkan mübadele temelli göçlerde rol oynayan devletlerarası antlaĢmalar, zorunlu göçlere sebep olur. 

Sözgelimi KurtuluĢ SavaĢı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaĢmalar sonucu ülkemizde yaĢayan 

Rumlar ile Yunanistan‘daki Türkler arasında yer değiĢtirme göçleri buna bir örnektir. 

 

DĠNĠ GÖÇLER 

Din, 1951 Mülteci SözleĢmesi kapsamında bir mülteciye statü verilmesine dayanak teĢkil eden 

sebeplerden biridir. Dine dayalı zulüm, dini bir topluluğa mensubiyetin yasaklanması, gizlice veya 

umumi alanlarda ibadetin veya dini eğitimin men edilmesi, dini vecibelerini yerine getirmeleri ya da 

belirli bir dini topluluğa mensup olmaları nedeniyle kiĢilere ciddi ayrımcılık gözeten tedbirler 

uygulanması gibi çeĢitli Ģekillerde vuku bulabilir (Perruchoud ve Redpath, t.y:23).  

Dini olan göçte temel kaygı, dindir. Tarihsel süreçte doğal afetler, sosyo-kültürel nedenler ve 

siyasi etkenler gibi, dini gerekçenin de etkin faktör olduğu göçler bulunmaktadır. Tarihi veriler 

doğrultusunda önceki dönemlerde dini göçlerin önderleri hep peygamberler olduğu görülmektedir. 

Kur‘an ayetleri doğrultusunda dini gerekçelerle ilk göç eden kimse, Hz. Ġbrahim olmuĢtur. O, 

kavminin kendisini ateĢte yakma teĢebbüsünün ardından, ―Doğrusu ben rabbimin emrettiği yere hicret 

ediyorum‖ demiĢ (el-Ankebût 29/26) ve önce Filistin‘e, ardından Mısır‘a göç edip daha sonra da 

Ken‗ân diyarına yerleĢmiĢti. Hz. Ġbrahim‘le beraber Filistin‘e kadar bu hicrete katılan Hz. Lût, 

peygamberlik görevini yaparken kafirlerin azgınlık ve ahlâksızlıkları karĢısında Cenab-ı Hak‘tan 

aldığı emirle bir gece vakti inananlarla birlikte yurdundan çıkmıĢ, arkasına dönüp bakmadan gitmesi 

istenilen yere gitmiĢti (Hûd 11/80-81; el-Hicr 15/65) (Önkal, 1998:462). 

Dini kaynaklarda bilindiği kadarıyla dini gerekçeli göçlerin bir baĢkası, bir peygamber olarak 

Hz. Musa‘nın kendi mensuplarını, Mısır merkezinden göç ettirmesidir. Hem Tevrat hem de Kur‘an 

ayetlerinde yer alan bu göç, dini gerekçelere dayandırılmıĢtır. Zira burada Musa, kendisinin Tanrı‘nın 

elçisi olduğunu belirtmiĢ ve kendisini kabul etmeyen Firavun‘a (II. Ramses), Musa ve Harun, Allah‘ın 

Ġsrâiloğulları‘nı salıvermesini istediğini söyler. Firavun bu isteği reddettiği gibi Ġsrâiloğulları‘nın 

yükünü daha da ağırlaĢtırır. Bunun üzerine Ġsrâiloğulları Musa ve Harun‘a tepki gösterirler (ÇıkıĢ, 5/1-

21).  

Mısır‘dan çıkıĢ hadisesi milattan önce XIII. yüzyılın baĢlarında ve XIX. sülale döneminde 

gerçekleĢmiĢ olduğu tahmin edilmektedir. Bu yolculuk Sina dağında sona ermiĢtir (ÇıkıĢ, 15/22-26; 

17/1-7; 19/1-23/33; 25/1-31/18).  

Kur‘an‘da da Hz. Musa‘nın Mısır‘dan çıkıĢı ile ilgili bilgiler verilmektedir (el-Bakara 2/49; el-

A‗râf 7/104-126, 130-135, 141; Yûnus 10/83; Ġbrâhîm 14/6; Tâhâ 20/17-23, 47-76; eĢ-ġuarâ 26/16-51; 

en-Neml 27/10-12; en-Neml 27/76; el-Kasas 28/31-32, 36-37) (Harman, 2006:207-208). 

Tarihte dini gerekçelerle yapılan bir baĢka göç ise Müslümanlara aittir. Dini literatürde buna 

―hicret‖ denmiĢtir. Hicret, sözlükte ―terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek‖ anlamına gelen hecr 

(hicrân) masdarından isim olup, ―bir yerin terkedilerek baĢka bir yere göç edilmesi‖ anlamında 

kullanılır. Terim olarak genelde gayr-i müslim ülkeden (darülharp), Ġslâm ülkesine göç etmeyi, özelde 
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ise Hz. Peygamber‘in ve Mekkeli Müslümanların Medine‘ye göçünü ifade eder. Medine‘ye göç eden 

müslümanlara ―Muhâcir‖; Hz. Peygamber‘e ve muhâcirlere yardım eden Medineli müslümanlara da 

―Ensâr‖ unvanı verilmiĢtir (Önkal, 1998:462-463). Mekke‘den Medine‘ye göç öncesi bazı 

Müslümanlar Hz. Peygamber‘in izniyle Mekke‘den HabeĢistan‘a göç etmiĢlerdi.  

Hicreti gerektiren öncül nedenler arasında, Mekkelilerin Müslümanlara yaĢam hakkı 

tanımaması ve onları inançlarından dolayı öldürme, iĢkence etme ve cezalandırmalarıdır. Yani burada 

temel gerekçe, dini inançlarıdır. Zira yakın akrabalar ve aynı aileye mensup kimseler arasındaki ayrılık 

noktası, dini tercih olmuĢtur. Ġslamiyet‘i kabul eden kimselerin bir kısmı yakınları tarafından 

cezalandırılmıĢ veya dıĢlanmıĢtır. Bu durumda söz konusu kimseler de soyutlandıkları toplumdan 

uzaklaĢarak bir baĢka topraklara göç etmiĢtir. 

 

Göç/Hicret’in genel-geçer kullanımı 

Hicret, Kur‘an-ı Kerim‘de ve hadislerde teĢvik edilmiĢ ve hicret edenler övülmüĢtür. Bu yönlü 

ayetlerdeki temel vurgu, göçün Allah rızası için olması ve dinini yaĢamak arzusudur. Ancak burada 

temel gerekçe, belirli bir inancından ötürü baskı altında bulunması, fiziki veya psikolojik tacize maruz 

kalmasıdır. Söz konusu taciz ise, inancının temel alanlarında olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, 

Mekke‘deki Müslümanlar, Hz. Peygambere inandıkları ve bağlandıkları ve de onun ilkelerini 

benimsedikleri için, Ģiddetli baskılara maruz kalmıĢlardır. Bu doğrultuda peygamber, kendisine tabi 

olan ve ciddi anlamda taciz altında olan Müslümanlara, hicret izni vermiĢtir. Ancak Mekke‘de kalanlar 

da dinlerini gereği gibi yaĢayamıyorlardı. Onlara ise izin verilmemiĢtir. Bu doğrultuda hicretin temel 

gerekçesinin, dini inanç ilkelerinin kabulüne yönelik olduğu anlaĢılmaktadır. Bulunduğu topraklarda 

benimsemiĢ olduğu dini değerler ve intisap etmiĢ olduğu dinin temel özelliklerine iman etmiĢ olması 

nedeniyle din mensupları, göç etmek zorunda bırakılmıĢtır. Son zamanlarda BaĢta Bulgaristan olmak 

üzere Balkanlar ve Myanmar‘daki Müslümanlara uygulandığı gibi, birçok Müslüman sahip oldukları 

topraklardan Ģiddet uygulanarak uzaklaĢtırılmıĢ ve baĢka ülkelere zorla göç ettirilmiĢtir. 

Bu yönüyle dini gerekçeli göç, Hz. Peygamber tarafından ―yaĢama hakkı‖ bağlamında 

değerlendirilmiĢ ve uygulanmıĢtır. Burada temel vurgu dini kaygı olduğu için Kur‘an‘da göç 

edenlerden övgüyle bahsedilmiĢtir (en-Nisa 4/97; el-Enfal 8/74; en-Nahl 16/41).  

 

Hicret’in Radikal Kullanımı 

Günümüzde dini istismar eden ve Ģiddeti benimseyen radikal örgütlerin temel ilkelerinde birisi 

olan hicret, ana bağlamdan koparılarak iĢlenmekte ve anlatılmaktadır. Nitekim önceleri Afganistan‘da 

daha sonları ise Irak ve Suriye gibi ülkelerden öbeklenen söz konusu örgütler, dünyanın farklı 

yerlerinden kendilerine taraftar toplarken, hicret kavramını özenle iĢlemiĢlerdir. Bunu iĢlerken de 

Kur‘an ayetleri ve hadisleri dayanak olarak kullanmıĢlardır.  

Dini temalı radikal örgütlerin önde gelenlerine göre, kendilerine katılımı gerektiren ve sahip 

oldukları topraklara hicreti zorunlu kılan Ģu ayettir: 

“Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu 

sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer 

bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir 

dost edinin ne de bir yardımcı” (en-Nisa 4/89).  

 Söz konusu kimselerin yaklaĢımlarına göre bu ayet, kendi toprakları dıĢında olanların 

yaĢadıkları bölgede ikamet etmenin haram; oradan ayrılıp örgüt mensuplarının bulunduğu yere 

hicretin ise vacip olduğunu göstermektedir (Ömer Abdülhakim, 2014:68, 204-208; Azzam, 2013:63, 

158, 338). Zira Kur‘an‘da, “Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden 

razı olmazlar. De ki: "Allah'ın yolu, asıl doğru yoldur”. Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu 
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ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki, Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır” (el-

Bakara 2/120). 

Bağdadi bu ayeti kaynak kullanarak, Yahudi ve Hristiyanlara yönelik silahlı cihad yapılması 

gerektiğini belirtmektedir. Ona göre Yahudi ve Hristiyanların bulundukları yerlerden uzaklaĢmak ve 

hilafet yurduna hicret etmek vaciptir (Anonim, 2018). 

 Dini metinleri bağlamından koparan ve değerleri istismar eden kimselerin dini bir zorunluluk 

olarak tanımladıkları hicretin, hangi Ģartlarda olursa olsun, kendi düĢünce ve anlayıĢlarının hâkim 

olmadığı bölgelerden, kontrol ve idarelerinde olan topraklara yönelik olması gerektiği ileri 

sürmektedirler. Bunun ardından kendi toprakları dıĢına silahlı eylemi de teĢvik etmektedirler. Nitekim 

dini Ģiddeti teĢvik edenlere göre ayet, Müslümanların dıĢındaki kimselere silahlı mücadeleyi 

emretmektedir. Aynı zaman Batı gibi Müslüman olmayan devlet ve halklara karĢı da Ģiddet 

kullanmayı buyurmaktadır. Bu doğrultuda Müslüman olmayanlarla iĢ birliğine giren Müslüman 

toplumları yöneten devlet ve hükümetlere karĢı da Ģiddet ve silah kullanmak gerekmektedir (Ömer 

Abdülhakim, 2014: 204-205, 208; Azzam, 2013: 158, 338). 

 Hicret ile ilgili ayetler, klasik Kur‘an tefsirlerinde yukarıdaki ifadelerden farklı bağlamda 

değerlendirmiĢlerdir. Sözgelimi Fahreddin Razi‘ye göre ayette yer alan hicret, Mekke‘nin 

fetholunmasına kadar bir süre için farz olmuĢ ve Mekke fetholduktan sonra da bu ayetin hükmü 

neshedilmiĢtir (Razi, 1990:10/227-228). Razi‘ye göre hicret ayetleri, daha çok Mekke dönemiyle 

bağlantılıdır. Razi‘nin bu yaklaĢımı, müfessirlerin ezici çoğunluğunun görüĢlerini yansıtmaktadır. 

Hicret terimi Ġslami ekollerin kendi felsefeleri doğrultusunda farklı anlam kazanmıĢtır. Sözgelimi 

sufilere göre hicret, kiĢinin kendisinde bulunan olumsuz nitelikler ve yanlıĢ alıĢkanlık ve 

uygulamalardan vazgeçmesi ve onlardan iyi düĢünce ve uygulamalara geçiĢ yapması yani göç 

etmesidir. Buna göre hicret, bireysel bir kavram olup, kiĢinin kendisinde mevcut olan olumsuz tutum 

ve davranıĢlarını, iyi ve güzele yönlendirmesidir.  

Göç/Hicretin Doğurduğu Dini Sorunlar 

Hemen hemen tüm dini göçlerde iki temel sorunla karĢılaĢılır: Asimilasyon ve entegrasyon. 

Göç edilen topraklarda dini inanç ve ilkelerin yaĢama ve yaĢatma arzusu, her zaman 

gerçekleĢmeyebilir. Bu durum bazen tam aksi de gerçekleĢebilir. Sözgelimi dini inanç ve etnik yapı 

nedeniyle Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinde göç eden Türkler, Türkiye‘de dini inançlarını ve 

uygulamalarını rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Bunun yanında göçtükleri topraklarda yaĢayan 

halkların zamanla dini inanç ve uygulamalarını da benimseyebilmektedirler. Her iki durumda da din, 

asimilasyonu engelleme ve entegrasyonu kolaylaĢtırmada önemli rol oynar. Bu bakımdan göçle din ve 

dinî inanç, aidiyet ve pratikler arasında etkileyici/ dönüĢtürücü iliĢkiler vardır. Göçün tarihi seyrine 

göre bu iliĢkiler yaygınlaĢır ve kurumsallaĢır. Göçmenlerin dinle iliĢkileri memleketlerinde 

olduğundan daha farklı ve daha fazla bir anlam taĢır. Dinin, göçmenlerin ev sahibi toplumla 

iliĢkilerinde de belirleyici bir rol oynadığı bir gerçektir (TaĢtan, 2018:12). 

Göçte dinin belirleyiciliği, onun etkin gücüne bağlıdır. ġayet göç edenin yanındaki birikim, 

yok derecede ya da gittiği yeri etkileyebilecek seviyede değilse bu durumda gittiği yerde var olan din 

ve kültür onu asimile edebilir. Moğolların, gittiği yerlere yanlarında götürebilecekleri bir dünya 

görüĢü, bilgi ve değer anlayıĢı olmadığı için olsa gerektir ki kılıçları, ele geçirdiği yerlerin insanlarının 

kalemine yenik düĢmüĢtür (Çapku, 2018:14-15). Bununla birlikte göç olayında gidilen yerde, az-çok 

etkileĢim ve değiĢim söz konusudur. Ancak burada baskın karakter doğrultusunda bir değiĢim 

gerçekleĢir.  

Göç eylemiyle birlikte farklı kültürlerin karĢılaĢması söz konusu olmakta ve bu sayede 

insanların bir arada hayatlarını sürdürme isteği uyum sağlama süreciyle bir arada gerçekleĢmektedir. 

Ancak kimi zaman bu süreç uyumsuzluk ve çatıĢma boyutuna varabilmekte, kültürler arasında iletiĢim 

kopuklukları ortaya çıkabilmektedir (Akıncı vd, 2015:80). Burada ise göçmenler ile yerel toplumlar 
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arasında kültürel çatıĢma gerçekleĢmektedir. Bu bir anlamda kaçınılmazdır. Bu durumda eğer dini bir 

birliktelik söz konusu olursa, bu bir anlamda çatıĢma tehlikesini azaltabilir. Ancak göçmenler ile yerel 

halk eğer farklı dinlere mensup iseler, ya asimilasyon veya ciddi bir kültürel değiĢimi gerçekleĢir. 

Göçlerde ortaya çıkan sosyo-kültürel bütünleĢme, toplumları oluĢturan bireylerin kendi kimlikleriyle 

içinde bulundukları topluma katılmaları sürecidir. Bu ise ortak duygu ve değerler üretmekle yakından 

ilgilidir. Örneğin Almanya‘ya göç eden Türkler arasında dinin, pek çok sosyo-kültürel yapı 

unsurundan daha önemli bir yeri olduğu açıkça görülmektedir. Bu son derece doğaldır, çünkü 

göçmenler gibi, bir topluluk veya gruba aidiyetin son derece önem kazandığı durumlarda bütünleĢme, 

a-kültürasyon, asimilasyon, adaptasyon, kültürleĢme ve hatta marjinalleĢme, içe kapanma gibi sosyo-

kültürel sorunlarının yaĢandığı dönemlerde dinin önemi daha da artar (Yavuz, 2013:623). 

DıĢ göçler bağlamında örnek verilebilecek bir olgu, Almanya‘ya ekonomik sebepler nedeniyle giden 

Türklerdir. Bugün Avrupa‘da yaklaĢık 5,5 milyonu Türk vatandaĢı olmak üzere 20 milyon civarında 

Müslüman‘ın ve binlerce caminin varlığı, gelinen noktada göç olayının bir açıdan din ve dinî pratikler 

yoluyla nasıl dönüĢtürüldüğünü, baĢlangıçta ekonomik yönelimli bir hareketin nasıl çok daha 

karmaĢık, bir o kadar da anlamlı sosyolojik bir gerçeklik olarak evrildiğini yansıtmaktadır. Göçmenler, 

içinde yaĢadıkları toplumlarda giderek daha çok kültürel bir uyum içinde yaĢamakta hem de 

memleketleriyle asli bağlarını devam ettirmektedir. Bunun anlamı Ģudur: Artık iki arada kalmıĢlık 

değil, iki kültürün ve iki dünyanın tecrübesine yönelik bir zenginliktir (TaĢtan, 2018:13). Böylece 

Almanya‘ya göç eden Müslümanlar, anavatanlarındaki dini uygulamaları, farklı bir boyuta taĢıyarak, 

özgün bir din olgusu ortaya koymuĢlardır.  

Uzakdoğu‘dan ABD‘ye göç eden Budistlerde olduğu gibi, çok farklı bir kültürle göç eden din 

mensupları, beraberinde getirdikleri dini gelenek ve ritüellerini, göç ettikleri ülkelerin kültürel yapısı 

doğrultusunda farklı bir boyutta temsil etmektedirler. Bu doğrultuda dini inançlarını, yeni bir yaklaĢım 

ve değerlendirme ile sunmaktadırlar (Cadge ve Ecklund, 2007:359-379). Nitekim New Age Religious 

Movement olarak nitelendirilen ve sosyolojik olarak da din kabul edilen hareketler, doğum menĢeli 

olmakla birlikte batı versiyonu olarak değerlendirilmektedir. Bu verilere göre göç olgusuyla meydana 

gelen oluĢumların mensupları olan ve farklı dini temayül ve kabulleri bulunan göçmenler, gittikleri 

yerin sosyo-kültürel hatta coğrafi yapısı doğrultusunda dini inanç ve ritüellerine farklı ivmeler 

kazandırmaktadırlar. Böylece tarikat, mezhep veya dini oluĢum adı altında göç ettikleri 

ülkelerdekinden daha farklı bir dini inanç ve ritüellere sahip dini oluĢumlar meydana getirmektedirler. 

Buna göre göçlerin oluĢturduğu dini değerlerdeki değiĢimler bireysel ve kitlesel olmak üzere iki 

boyutta ele alınmaktadır. Bireysel olanlar, din mensubunun Ģahsi ibadet ve ritüellerindeki 

uygulamalardır. Zira bulunduğu topraklarda ibadetini kolaylık ve rahatlıkla yapabilecek mekândan 

yoksun olabilir. Sosyal boyutta ise, toplu ibadetlerin imkânı yanında, evlilik türü uygulamalarında, 

yaĢadığı devletin yasalarına uygun bir tutumda olması dikkate alınmaktadır (Aleksynska ve Chiswick, 

2011:2-38). 

Müslümanların günümüzde dini kaygılardan ötürü gerçekleĢtirdiği göçler, Balkanlardan göç 

gibi, eğer dini değerlerini yaĢayabileceği bir ortama olmuĢsa, kendileri açısından isabetli bir hareket 

olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak dini istismar eden ve Ģiddeti tasvip eden örgütlerin gerçekleĢtirdiği 

göç/hicret gibi bir boyuta sahipse, bu onların bir kısmının samimi niyetinin karĢılığını bulmadığını 

göstermektedir. Zira sözgelimi kendi anlayıĢ ve emelleri doğrultusunda Afganistan, Irak ve Suriye gibi 

göç ettikleri ülkelerde, aradıkları ve arzuladıkları ortamı bulamamıĢlardır. Bu da gösteriyor ki, 

yukarıda geçtiği gibi, hicret propagandasının bir sonraki aĢamasını oluĢturan cihat fikri, onların dini 

değerleri yaĢamayı arzuladıkları ortamın oluĢması değil; bir tür tedhiĢ hareketleri için zemin 

Ģekillendirmesidir. Zira dünya devletleri arasında Ġslami kaygıları aĢıldığı, dini inanç ve uygulamaların 

yaĢandığı bazı devletler mevcuttur. Söz konusu örgüt mensuplarının, dini ilkeleri gerçekleĢtirebileceği 

toprakları tercih etmek yerine, kendi örgüt ilkeleri doğrultusunda yönetim biçimini oluĢturacakları 
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yerlerin kazanılmasına yönelik bir çaba içerisinde oldukları görülmektedir. Ancak bu durumda bile, 

kendi aralarındaki farklı düĢüncelerin oluĢturduğu çatıĢmalar, radikal dini söylemlerinin kendi 

içlerinde bile gerçekleĢmeyeceğini göstermektedir. Bu haliyle söz konusu örgütlerin önderlerinin ve 

yöneticilerinin hicret çağrısı, dini kaynakların özüne uygun bir karĢılık bulmamaktadır. 

 

SONUÇ 

ÇeĢitli nedenlere dayanan göçler arasında önde gelen etkenlerden biri dini göçlerdir. Din 

kaygısıyla oluĢan bu yer değiĢtirmelerde temel etken, benimsediği dinini yaĢayabilecek bir ortamın 

bulunmamasıdır. Öteki tüm göç nedenleri arasında yine din olgusu varlığını güçlü bir Ģekilde 

hissettirmektedir. Zira göçmenlerin sahip oldukları geleneklerin büyük bir kısmı zamanla eskimeye 

baĢlar ve etkinliğini kaybeder ve sadece folklorik bir değer olmaya yüz tutarken, dini değerler güçlü 

bir Ģekilde varlığını hissettirmektedir. Ancak söz konusu dini inanç ve değerlerin belirli düzeyde 

değiĢime uğradığı göz ardı edilemez.  

Dini göçler, Ġslami edebiyatta ―Hicret‖ olarak adlandırılmıĢtır. Tüm dini göçlerin ana 

gerekçesi olan göçler, Müslümanlar için de ―Allah‘ın buyruğu ve Peygamberin uygulaması‖ 

statüsünde olmuĢtur. Temel kaygı ise, Allah‘ın rızasına uygun ve dini inanç ve ilkeleri yanında tanrısal 

buyrukları uygulayabileceği bir ortama yönelmesi olmuĢtur. Dini kaygılarla gerçekleĢen göçlerin 

günümüzdeki yansımaları, Myanmar‘daki Müslümanlar ile Bulgaristan baĢta olmak üzere tüm 

Balkanlardaki Müslüman Türklerin yer değiĢtirmelerinde gerçekleĢtiği ve bunun da dini literatürdeki 

―hicret‖ kavramıyla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.  

Ancak son zamanlarda gündem oluĢturan dini istismar eden ve Ģiddeti benimseyen örgütler, 

―hicret‖ kavramını özenle kullanmıĢlardır. Konuyla ilgili ayet ve hadisleri de kaynak olarak kullanan 

bu tür örgütlerin, temel referansları bağlamından kopartarak kullandıkları görülmektedir.  

Hâlihazırda varlık mücadelesi verdikleri söz konusu topraklarda savaĢın ve iç karıĢıklığın 

ortadan kalkmasıyla, devlet otoritesi olmayan bir baĢka topraklara gittikleri onların tabiriyle ―hicret 

ettikleri‖ görülmektedir. Öte yandan bu tür marjinal örgütlerin, Afganistan, Irak, Suriye ve Afrika‘da 

yeĢermesi de yine söz konusu bölgelerdeki devlet otoritesinin yokluğu, zayıflığı veya yetersizliği 

sonucu olduğu da belirgindir. Ancak bu topraklarda da dini inanç ve ilkelerine uygun zemin 

oluĢturamamıĢlar, hicretin gerekçesi olan ―dini yaĢama‖ ortamının hazırlanmasında baĢarılı 

olamamıĢlar ve mensuplarını baĢka ülkelerde silahlı eyleme yönlendirmiĢlerdir. Bu durum ise söz 

konusu örgütlerin hicret kavramını, dini kaynakların belirttiği ölçütler içerisinde 

değerlendirmediklerini göstermektedir. 

 

KAYNAKÇA 
Akıncı, B., Nergis, A., Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç 

Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83. 

Aleksynska, M., Chiswick, B.R. (2011). Religiosity and Migration: Travel into One‘s Self versus Travel across Cultures. IZA 

Discussion Paper, 5724, 2-38. 

Anonim. Kalu an devleti’l-Bağdadi: el-Kaidetü el-Feteva bi-vücubi kitali tanzimü’d-devle. http://islamion.com/news 

adresinden 12/01/2020 tarihinde alınmıĢtır. 

Azzam, A. (2013). Şehid Abdullah Azzam külliyatı. Ġstanbul: Buruc Yayınları. 

Cadge, W., Ecklund, E. H. (2007). Immigration and Religion. Annual Review of Sociology, 33, 359-379. 

Çapku, A. (2018). Göç-hicret olgusu üzerine. Diyanet Aylık Dergi, 328, 14-15. 

HabeĢ, M. (2018). Nususu’l-unf ve’t-tahrizi ale’l-kitali fi’l-Kur’an ve’l-hadis. www.news syrian.net/ar/content adresinden 

10/10/2018 tarihinde alınmıĢtır. 

Harman, Ö. F. (2006). Mûsâ. TDV İslam Ansiklopedisi, 31, 207-213. 

Heyet. (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç eden Ailelerin Sorunları. Ankara: Özkan Matbaacılık. 

http://islamion.com/news%20adresinden%2012/01/2020
http://islamion.com/news%20adresinden%2012/01/2020


XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 77 

 

Ömer A., Ebu Musab es-Suri. (2014). Küresel İslami direniş çağrısı. trc. La Tedri. Ġstanbul: Anlatı yayınları. 

Önkal, A. (1998). Hicret. TDV İslam Ansiklopedisi, 17, 462-466. 

Perruchoud, R., Redpath, J. (eds). (t.y). Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü Yayınları (IOM), 31, 35-36. 

Razi, Ebû Abdullah Fahreddin. (1990). et-Tefsîrü'l-kebir: Mefatîhü’l-gayb. Beyrut: Dârü‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye. 

TaĢtan, A. (2018). Göç, sosyal DeğiĢim ve Din. Diyanet Aylık Dergi, 328, 10-13. 

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Yavuz, S. (2013). Göç, entegrasyon ve din: Avrupa‘da yaĢayan Türkler bağlamında bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 6(26), 610-623. 

 

 

  



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 78 

 

Ecological Significance of Non-Wood Products in Our Country 

 
Hatice ULUSOY 

Dr., Muğla Sıtkı Koçman University, 

 haticeulusoy@mu.edu.tr 

Turkey 

Hüseyin PEKER 

Prof., Artvin Çoruh University,  

peker100@artvin.edu.tr  

Turkey 

 

Abstract 

Purpose 

Rapidly growing population, urbanization, economic activities, diverse consumption habits; it 

increases the pressure on the environment and natural resources. Global problems such as 

environmental pollution, climate change, desertification, deforestation, water scarcity and food 

security remain on the world agenda. Increasing global scale problems such as industrialization, 

increasing urban population, global climate change, and the disappearance of biological diversity also 

threaten forests. Economic, environmental and social developments in our country, as in the world, 

significantly increased the demands and expectations for forest resources. Utilizing forest ecosystems 

is not limited to obtaining wood raw materials; this is only one aspect of exploitation. Non-Wood 

Products gain importance both economically and culturally as well as ecologically or biologically. 

Until recently, forests, which have been predominantly the source of wood production, have been on 

the agenda with non-wood forest products, ecological, social services and protective-environmental 

functions in recent years. In this study; The importance of non-wood products, which are ecologically 

and human health important in our country, and the level of importance of the studies in our country 

has been analyzed. 

 

Design/methodology/approach 

In the study, the latest sources / studies on the evaluation and demands of non-wood products will be 

compiled, and then the studies collected will be analyzed under the main headings, and the current 

situation and the parameters to be done / will be made against this situation will be made to carry out 

new studies. 

 

Findings 

The data obtained will be evaluated and the current situation will be revealed through literature 

studies. Despite the richness of resources and diversity, courses, trainings, seminars should be 

organized in villages / districts and a new production / marketing network should be established in 

partnership with all commercial institutions. 

 

Originality/value 

Recently, the trend towards natural products and ecological products is increasing day by day. Our 

country is a country with a rich accumulation of non-wood forest products in terms of herbal products, 

and the amount of using these resources is increasing day by day. If these herbal products obtained 

from our forests are evaluated with their ecological aspects, it is clear that when they are collected 

correctly and well, they will create serious gains both for the people living in the region and the 

economy of the country. The most important unique structure was evaluated by creating a stock 

exchange of the entire product network in our country and selling it as processed beyond raw sales. 

Keywords: Ecology, Non-Wood Forest Products, Ecosystem, Human / environmental health 
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Odun DıĢı Ürünlerin Ekolojik Açıdan Ülkemizdeki Önem Düzeyi 

Öz 

Amaç 

Hızla artan nüfus, ĢehirleĢme, ekonomik faaliyetler, çeĢitlenen tüketim alıĢkanlıkları; çevre ve doğal 

kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değiĢikliği, çölleĢme, ormansızlaĢma, 

su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlar dünya gündemindeki yerini korumaktadır. 

SanayileĢme, artan kentsel nüfus, küresel iklim değiĢimi, biyolojik çeĢitliliğin yok olması gibi her 

geçen gün yükselen küresel ölçekteki sorunlar ormanları da tehdit etmektedir. Dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de yaĢanan ekonomik, çevresel ve sosyal geliĢmeler, orman kaynaklarına yönelik talep ve 

beklentileri önemli ölçüde artırmıĢtır. Orman ekosistemlerinden yararlanma odun hammaddesi elde 

etmek ile sınırlı değildir; bu, yararlanmanın sadece bir boyutudur. Odun DıĢı Ürünler, ekolojik veya 

biyolojik açıdan olduğu kadar, ekonomik ve kültürel açıdan da önem kazanmaktadır.  Yakın zamana 

kadar ağırlıklı olarak odun üretim kaynağı olarak görülen ormanlar, son yıllarda odun dıĢı orman 

ürünleri, ekolojik, sosyal hizmetler ve koruyucu-çevresel fonksiyonları ile gündeme gelmektedir. Bu 

çalıĢmada; son zamanlarda ekolojik ve insan sağlığı açısından önemli olan odun dıĢı ürünlerin 

ülkemizdeki değerinin ve yapılan çalıĢmaların ülkemizdeki önem düzeyi irdelemesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Model / metodoloji / yaklaĢım 

ÇalıĢmada, odun dıĢı ürünlerin değerlendirilmesine ve taleplerine yönelik yapılan son güncel 

kaynaklar/çalıĢmaların  derlemesi yapılacak ve  daha sonra toplanan çalıĢmalar ana baĢlıklarla 

irdelenip Ģu an mevcut durum ve bu durum karĢısında yapılacak/yapılması gereken parametreler  

ortaya konarak yeni çalıĢmaların yapılması sağlanacaktır. 

 

Bulgular 

Elde edilen veriler değerlendirilecek ve literatür çalıĢmaları ile mevcut durum ortaya konacaktır. 

Kaynak ve çeĢitliliğin zengin olmasına rağmen bu alana yönelik olarak köylerde/ilçelerde  kurslar, 

eğitimler, seminerler düzenlenmeli ve tüm ticari kuruluĢlarla ortak olarak yeni üretim/pazarlama ağı 

oluĢturulmalıdır. 

 

Özgünlük 

Son zamanlarda insanlarda  doğal ürünlere, ekolojik ürünlere eğilim her geçen gün artmaktadır. 

Ülkemiz odun dıĢı orman ürünleri bitkisel ürünler bakımından çok zengin birikime sahip bir ülke olup, 

bu kaynakları kullanma miktarı her geçen gün hızla artmaktadır. Ormanlarımızdan elde edilen bu 

bitkisel ürünler ekolojik yönüyle değerlendirilecek olursa, doğru ve iyi bir Ģekilde toplanıp 

değerlendirildiğinde hem bölgede yaĢayan halka, hem de ülke ekonomisine ciddi kazanç yaratacağı 

açıktır. En önemli  özgün yapı tüm ürün ağının ülkemizde borsası oluĢturularak ham satıĢtan öte 

iĢlenmiĢ olarak satılması değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ekosistem, İnsan/çevre sağlığı 
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1.GĠRĠġ 

 Orman ekosistemlerinden yararlanma odun  hammaddesi elde etmek ile sınırlı değildir; bu, 

yararlanmanın sadece bir boyutudur. Odun DıĢı Orman Ürünleri (ODOÜ) terimi, ekolojik veya 

biyolojik açıdan olduğu kadar, ekonomik ve kültürel açıdan da önem kazanmaktadır. ODOÜ orman içi 

ve açıklıklarında, dolayısıyla orman ekosistemlerinde yetiĢen, ticari ve ticari olmayan amaçlarla hasat 

edilen ya da toplanan, ağaççık, çalı ve her türlü bitki ve bunların parçalarıdır. Bu ürünler aynı zamanda 

―ikincil ürünler‖, ―özel orman ürünleri‖, ―geleneksel olmayan ürünler‖ olarak da adlandırılmaktadır 

(Leakey ve diğ, 1996).  

 Bitkisel ürünler, av hayvanları ve yabanıl hayvan kaynakları, su üretim havzaları ve hayvan 

yemi kaynakları gibi odun dıĢı orman ürünleri (ODOU) farklı kapsamlarda ele alınmaktadır (Geray, 

2002). Son yıllarda, ―orman içi ve açıklıklarında yetiĢen, insanların ve diğer canlıların kendi 

ihtiyaçlarını karĢılamak veya ticaretleri ile gelir sağlamak suretiyle yararlandıkları her türlü bitkisel 

veya hayvansal ürünler‖ olarak tanımlanan ODOÜ‘ye yönelik iç ve dıĢ piyasalardan gelen talep 

gittikçe artmaktadır. Ayrıca, orman köylüleri basta olmak üzere, ev ekonomisi kapsamında bu 

ürünlerden yaygın bir faydalanma söz konusudur (Geray, 1998). 

 Odun dıĢı ürünlerin önemi, ortaya çıkan faydanın çok yönlü (ekonomik, sosyal, kültürel, 

ekolojik...) oluĢunun yanında, faydalanan kitlenin ve faydalanma alanlarının geniĢliğinden de 

kaynaklanmaktadır. Gerçekten de bugün Türkiye‘de bu ürünler, özellikle kırsal kesimde, gelir dengesi, 

iĢlendirme ve ekolojik turizm ve benzeri acılarından dikkat çekmektedir. ODOÜ bazı yörelerde kırsal 

kesime, klasik ormancılık ve odun hammaddesi üretiminden daha buyuk gelir sağlayabilmektedir. 

ODOÜ‘nün sağladığı çok yönlü faydaların öneminin anlaĢılmasından sonra, orman kaynaklarının 

yönetiminde bu ürünlere yeterli önemin verilmesi gerektiği konusunda ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 

Böylece, odun dıĢı ürünlerden ülkesel veya bölgesel düzeyde daha fazla katkı sağlanacağı 

beklenmektedir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, ODOÜ‘nün önemli kısmı mahalli halk tarafından 

kendi ihtiyaçları için tüketilmekte, kalan kısmı çoğunlukla aracılar vasıtasıyla düĢük fiyatlarla alınarak 

Ģehirlerde pazarlanmakta veya yurt dıĢına ihraç edilmektedir. Ġhracat büyük çoğunlukla hammadde 

veya yarı-mamül olarak yapıldığından, sağlanan gelirler düĢük düzeylerde ve potansiyel gelirlerin çok 

altında kalmaktadır. Buna karsılık, bu ürünleri ithal eden geliĢmiĢ ülkeler (basta Almanya, Hollanda 

olmak üzere), iĢledikten sonra ürettikleri ürünleri iç piyasada yüksek fiyatlarla satarak 

değerlendirmekte veya yeniden ihracat yoluyla ülkelerine büyük döviz gelirleri sağlamaktadır. 

(Anonim, 2001). 

 Son zamanlarda insanlarda  doğal ürünlere, ekolojik ürünlere eğilim her geçen gün 

artmaktadır. Ülkemiz odun dıĢı orman ürünleri bakımından çok zengin birikime sahip bir ülke olup, bu 

kaynakları kullanma miktarı her geçen gün hızla artmaktadır. Ormanlarımızdan elde edilen bu bitkisel 

ürünler ekolojik yönüyle değerlendirilecek olursa, doğru ve iyi bir Ģekilde toplanıp 

değerlendirildiğinde hem bölgede yaĢayan halka, hem de ülke ekonomisine ciddi kazanç yaratacağı 

açıktır. Odun dıĢı ürünlerin   ülkemizde borsasının oluĢturularak ham satıĢtan öte iĢlenmiĢ olarak 

satılmasının değerlendirilmesi  gerekmektedir. 

 Bu çalıĢmada; son zamanlarda ekolojik ve insan sağlığı açısından önemli olan odun dıĢı 

ürünlerin ülkemizdeki değerinin ve yapılan çalıĢmaların ülkemizdeki mevcut durumunun irdelemesi 

amaçlanmıĢtır. 

  

2.Odun DıĢı ürünlerin Biyolojik ÇeĢitlilik ve Ekonomik Açıdan Önemi: 

 Ülkemizin 21,2 milyon hektar ile yüzölçümünün %27,2‘sini teĢkil eden ormanlarımızın sahip 

olduğu biyolojik çeĢitliliğinin büyük kısmını orman tali ürünü olarak bilinen odun dıĢı orman ürünleri 

(ODOÜ) oluĢturmaktadır (DPT 2007). Coğrafi yapısı nedeniyle yeryüzünde floristik zenginlik 

açısından önemli bir yere sahip olan Türkiye, Odun dıĢı ürünler yönünden de dünyanın en önemli 

ülkelerinden birisidir. Eski çağlardan beri halk ilacı ve baharat olarak halk tarafından kullanılan odun 
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dıĢı ürünler, taĢıdığı ekonomik değer nedeniyle gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisi için de öneme 

sahiptir.Topoğrafik yapısı, iklim ve toprak farklılıkları Türkiye ormanlarını bitki çeĢitliliği açısından 

oldukça zengin kılmıĢtır. Özellikle relik ve endemik bitkilerin zenginliği Türkiye ormanlarının 

biyolojik çeĢitlilik yönünden önemini daha da artırmaktadır. YaklaĢık 3 000‘i endemik olmak üzere 9 

000 dolayında bitki türüne ve zengin fauna kaynaklarına sahip olan Türkiye ılıman kuĢak ülkeleri 

arasında biyolojik çeĢitlilik itibariyle zengin ülkelerin içinde yer almaktadır. Ülke ormanları, zengin 

biyolojik çeĢitliliği ve büyük bölümünde doğal veya yarı doğal orman durumunun muhafaza edilmesi 

nedenleriyle küresel öneme sahip bulunmaktadır. 

 1992 yılında Rio de Janeiro‘da yapılan ―BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Zirvesinde‖ 

kabul edilen ve ülkemizin de taraf  olduğu Biyolojik ÇeĢitlilik sözleĢmesinde biyolojik çeĢitlilik 

(BÇS); ―YaĢayan organizmaların, o organizmaların yaĢadıkları ekolojik ortamların (karasal, denizsel, 

sucul) ve o organizma ortamlarının desteklediği ekolojik süreçlerin çeĢitliliğidir. Bu tür içi türler ve 

ekosistemler arası çeĢitliliği de kapsar (Zeydanlı ve Tuğ, 2008). Ülkemizde ekonomik yönden önemli 

familyalar geniĢ çeĢitliliğe sahiptir. Tür çeĢitliliği biyolojik çeĢitliliğin hiyerarĢik kategorilerinden biri 

olup orman rejimine giren alanlarda orman ekosistemleri barındırdığı tür çeĢitliliği ve endemik tür 

bakımından oldukça önemlidir. Odun dıĢı ürünlerin orman ekosistemi içerisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Özellikle doğanın ekolojik dengesinin korunmasına katkı sağlamaktadır.  

 ODOÜ‘nin ülkemiz ormanlarındaki dağılımı, bölgelere ve yörelere göre değiĢiklik 

göstermektedir. Bu anlamda doğa ve ormanlarımız yöre, bölge, ülke hatta küresel boyutta düĢünülürse 

insanlığa zengin kaynaklarlar sunmakta ancak bu kaynak yeterince değerlendirilememektedir. Buna 

rağmen toplanan ya da hasatı yapılan bitkiler ya da bunlardan elde edilen ürünler orman köylülerince 

toplanmakta, kiĢisel ihtiyaçlar karĢılandıktan sonra satılarak bir gelir elde edilmektedir. Bu 

faydalanma bugün belirli yöre ve ürünler için (çam fıstığı, defne yaprağı vd.) önemli bir gelir kaynağı 

haline gelmiĢ durumdadır. Odun dıĢı ürünlerin üretiminde zirai ilaç ve suni gübre kullanılmamaktadır. 

Bu yönüyle diğer tarımı yapılan ürünlere karĢı önemli bir artısı bulunmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin 

üretimi için gereken emek miktarı da tarımı yapılan ürünlere göre daha azdır. Çünkü bu ürünler doğal 

ortamlarından toplanmakta, tohum ekimi, çapalama, sulama gibi tarımsal üretim esnasında yapılması 

gereken faaliyetlere ihtiyaç duymamaktadır. 

 

3.  Odun DıĢı Ürünlerin Kullanım Alanları 

 Odun dıĢı  ürün kapsamında yer alan bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen ürünlerin 

birbirinden farklı pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. GeliĢen teknoloji ile birlikte kullanım 

alanlarındaki çeĢitlilik de artmıĢtır. Bitkilerin kulanım alanları genellikle birden fazla olmakta ve 

yöreye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Odun dıĢı bitkisel ürünlerin bazı kullanım alanları Ģu 

Ģekildedir; gıda olarak kullanılan ceviz, fıstık çamı, keçiboynuzu gibi bitkilerin meyve ya da tohumla 

çiğ olarak tüketilirken kenger, ebegümeci, sığır dili gibi bazı bitkiler de çiğ olarak tüketilmesi yanında 

piĢirilerek yemeği de yapılmaktadır. Ülkemizin değiĢik yöresindeki farklı pek çok bitki gıda olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Tıbbi (Ġlaç) Olarak Kullanımı:  

Bitkilerin kullanım alanlarının en geniĢ olduğu bölümlerden birisi tıbbi olarak kullanımıdır. Sarı 

kantaron (Hypericum perforatum) bitkisinin yağı yara iyi edici olarak, Meyan kökü (Glycrrhiza 

glabra) ve köklerinden elde edilen meyan balının bronĢit, göğüs yumuĢatıcı ve balgam söktürücü 

olarak, KuĢburnu (Rosa spp) bitkisinin meyve, tohum ve çiçeklerinin üst solunum yolu 

enfeksiyonlarında kullanımı halk tıbbının uzun yıllardır bilinen gerçekleridir. 
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Kozmetik ve Parfümeri'de Kullanımı: 

 Aromaterapi ve Aromakozmetikte Kullanılan Uçucuyağlar adlı kitabında yeni hücre 

oluĢumunda ve hücre metabolizmasında doğal maddelerin rolünün yadsınamayacağını, cilt, tırnak ve 

saç bakımında aromatik sular (hidrolatlar) yanında uçucu yağ karıĢımları da kullanıldığını, Ocimum 

basilicum (fesleğen), Salvia sclarea (Misk adaçayı), Thymus (linalol tipi), Rosmarinus officinalis 

(KuĢdili) Eucalyptus olivies, Matricaria recutita (Mayıs papatyası) ve Lavantula angustifolia (Lavanta) 

nın aromaterapötik cilt bakımında çok sık kullanıldığını belirtmiĢtir. Parfüm yapımında da lavanta, 

nane gibi bazı bitkilerin uçucu yağları kullanılmaktadır (Zeybek, 1999). 

 

Doğal Boya Maddesi Olarak Kullanımı: 

 Sentetik boyaların bu kadar yaygınlaĢmadığı ve ucuz olmadığı dönemlerde kumaĢlar 

bitkilerden elde edilen doğal boyalar ile boyanmaktaydı. Anadolu‘da azda olsa halen varlığını devam 

ettiren bu gelenek kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Bu amaçla kullanılan bitkilerden bazıları 

Ģunlardır; Duman ağacı, Boyacı sumağı Cotinus coggyria Scop.) Cehri (Rhamnus petiolaris), Hint 

yağı bitkisi (Ricinus communis L), Sarı papatya (Anthemis tinctoria L.), Mazı meĢesi (Quercus 

infectoria Olivier). Bu amaçla kullanılan pek çok bitki bulunmaktadır. Park ve bahçelerde kullanılan 

bitkilere örnek olarak Aesculus hipocastanum, Platanus spp., Juniperus spp. gibi pek çok türü 

saymamız mümkündür. Bunun yanında Fritilleria imperialis L., Fritilleria persica L., Anemone blanda 

Schott et Kotschy gibi özellikle geofit türleri dekoratif ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.  

 

Baharat Sanayiinde Kullanımı: 

 Bazı bitkilerin yaprak, meyve, tohum, kabuk, kozalak gibi organları çeĢitli iĢlemlerden 

geçirilerek gıdalara ve yemeklere lezzet vermesi amacı ile kullanılmaktadır. En çok bilinen baharatlar 

arasında kekik, nane, defne yaprağı, badem, çemen, safran, sumak sayılabilir. 

 

Farklı Endüstri Alanlarında Kullanımı: 

 Odun dıĢı ürünler yukarıda belirtilen kullanımlarının yanında endüstrinin farklı alanlarında da 

kullanılmaktadır.―Ülkemizde Bazı Önemli Orman Tali Ürünlerinin TeĢhis ve Tanıtım Kılavuzu‖ adlı 

yayınında bu konuda çeĢitli örnekler vermiĢtir. Örneğin, Çöven için (Gypsophila L.) gıda sanayiinde 

helva ve dondurma yapımında, ağdayı ağartıcı özelliğinden dolayı, ayrıca iyi bir köpürme özelliğine 

sahip olması sebebiyle de sabun ve deterjan sanayiinde geniĢ çapta kullanıldığını belirtmiĢtir. Defne 

için (Laurus nobilis L.) yağı ilaç ve kozmetik sanayiinde özellikle sabun imalinde kullanılmakta olup 

ayrıca çorba, pasta, Ģekerleme, sucuk ve etlerin tatlandırılmasında geniĢ çapta kullanıldığını ifade 

etmiĢtir. Hint yağı için (Ricinus communis L.) özellikle uçak motorlarına ait yağların imalinde büyük 

ve ani ısı değiĢmelerine karĢı viskozitesinin sabit kalmasından ötürü geniĢ çapta kullanıldığını 

söylemiĢtir.  

 

4. Odun DıĢı Ürünler Konusunda Yapılan AraĢtırmalar ve Ekolojik Açıdan Ġrdelenmesi  

 Yapılan bir çalıĢmada odun dıĢı ürünlerin dünyada ve Türkiye'de sosyoekonomik boyutu 

irdelenmiĢ, öncelikle ODOÜ bakımından farklı ülkelerin hangi ürünlerle öne çıktığı, ODOÜ ürünleri 

ticareti açısından hangi ürünlerin önem kazandığına bakılmıĢ ve dünyadan ODOÜ ticareti ile ilgili 

bilgilere yer verilmiĢtir. Ülkemiz özelinde ise Ege Bölgesi çalıĢma alanı olarak belirlenmiĢ ve bu 

bölgede önemli ihracat değerlerine sahip olan üç ürün, kekik, defne ve çam fıstığı alınarak bu 

ürünlerin ticareti ile ilgili gruplarla görüĢülmüĢtür. Üretici/toplayıcı, aracı/tüccar, ihracatçı ve orman 

teĢkilatı olarak belirlenen dört ilgili grupla anket çalıĢması gerçekleĢtirilerek, bu gruplar arasındaki 

iliĢkiler, sorunları, çözüm önerileri ve bu konuda politikalar ve yönetim biçimi belirleme konularında 

önerilerde bulunulmuĢtur (Altunel, 2011).  
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 Yapılan baĢka bir çalıĢmada, Türkiye'de 1990-2009 yılları arasında toplamda en fazla üretimi 

yapılan odun dıĢı orman ürünleri sırayla çalı, defne, kekik, fıstık çamı kozalağı, adaçayı, ladin, mersin, 

biberiye, harnup ve kestane olurken, en fazla ihraç edilen ürünler fındık, pamuk linteri, bazik krom 

sülfat, kimyon, nar, kekik, kestane, defne, çilek ve anason olduğu, en yüksek ithalat ise sırayla ceviz, 

debagatte kullanılan sentetik organik maddeler, kivi, badem, yontulmaya elveriĢli sert taneler, kına, 

bazik krom sülfat, mimoza, müstahzarlar ve kebrako da yapılmıĢ olduğu ortaya konmuĢtur (Kurt, 

2011). 

 ÇalıĢmada, Isparta Sütçüler yöresindeki gıda, tıp ve eczacılık baĢta olmak üzere kimya, boya, 

kozmetik gibi değiĢik sanayi alanlarında odun dıĢı orman ürünü olarak kullanılan bitki taksonları 

belirlenmiĢtir. 38 familyanın 62 cinsine ait toplam 74 odun dıĢı bitkisel orman urunu değerlendirmeye 

alınmıĢtır. Bu bitki taksonlarının bilimsel adları, familyaları, odun dıĢı orman urunu olarak kullanılan 

kısımları, yöresel kullanım alanları, endemik olanlarının belirlenmeleri ve yerel halka ve ekonomiye 

katkıları konularında bir veri tabanı oluĢturulmuĢtur (Büyükgebiz ve ark., 2008). 

 Yapılan bir çalıĢmada, araĢtırma anlayıĢlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan tezler, araĢtırma 

master planları, öncelikleri, bilim ve teknoloji politikaları, elektronik veri tabanlarında yer alan 

makaleler araĢtırma öncelikleri ve çok yönlü faydalanmaya verdikleri yer açısından incelenmiĢ, 

inceleme sonucunda, Türkiye‘de hazırlanan lisans üstü çalıĢmalarda bu konunun çok az yer aldığı, 

TÜBĠTAK tarafından desteklenen projelerde de aynı durumun gözlendiği, Ormancılık AraĢtırma 

Master Planlarında konunun gittikçe daha fazla yer alırken, Türkiye Ulusal Ormancılık Programının 

ilkeleri arasına çok yönlü faydalanmanın girdiği belirlenmiĢtir( Ok ve Deniz, 2007). 

 Ġnsan faaliyetlerinin bir sonucu olarak, ekosistemler, türler ve genetik çeĢitlilik doğal orandan 

çok daha hızlı bir Ģekilde tahrip olmaktadır. ÇeĢitlilik kayıplarının daha önceki dönemlerden 1000 

veya 10 000 kat daha hızlı olduğu sanılmaktadır. Biyolojik çeĢitlilikteki bu hızlı azalma halen 

yeryüzünün canlı kaynaklarından sağlamakta olduğumuz ekolojik, ekonomik, manevi ve kültürel 

kazançları tehdit etmektedir. Doğal kaynaklarımız ve biyolojik çeĢitliliğimiz bozulma, azalma ve yok 

olma aĢamalarından oluĢan talihsiz bir süreç içindedir. Bu sürecin ana nedenleri nüfüsun hızlı artıĢı ve 

doğal kaynaklarımızın akılcı olmayan bir biçimde ve bilinçsizce kullanılmasına yol açan eğitim 

eksikliğidir.  

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 Ülkemizde ODOÜ olarak ifade edilebilecek birçok tür bulunmaktadır. Bunun yanında gerek 

kırsalda gerekse kentlerde yaĢayıp bu ürünlerden faydalanan insanların sayısı azımsanamayacak kadar 

çoktur. Fakat ülkemiz ODOÜ açısından oldukça zengin olmasına ve bu ürünlere ihtiyaç duyan birçok 

insan olmasına karĢın yeterince verimli çalıĢmalar yapılamamaktadır. Dolayısıyla olması gereken 

hasılat elde edilememektedir. Bu duruma sebep olan birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi toplanan ürünlerin pazara ulaĢtırılması ve tüketiciyle buluĢma noktasında karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 OGM‘nin ODOÜ konusunda ki çalıĢmaları genel olarak yeterli değildir. ODOÜ‘leri 

konusunda ülkemizde son yıllarda kurumsal ve bilimsel anlamda birçok çalıĢma yapılmaktadır. 

ÇalıĢmalara daha çok kentli halkın dahil edilip kırsal halkın dâhil edilmemesinden kaynaklı toplumda 

bu kavram tıbbi bitkiler veya Ģifalı bitkiler olarak bilinmekte ve ormanlarla iliĢkisi göz ardı 

edilmektedir. Kavramsal olarak bilinmese dahi söz konusu ürünlerin ormanlık alanlarda yetiĢtiğini, 

ormancılık disiplininde bir yeri olduğuna dair bilgi vermek amacıyla kamu spotları ve sosyal medya 

paylaĢımlarının insanların ilgisini çekeceği düĢünülmektedir. Ayrıca belirli dönemlerde konferansların 

düzenlenmesi yöresel ODOÜ türlerinin farkındalığının arttırılmasını sağlayacaktır. 
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 Türkiye‘de yaklaĢık 10 milyon hektarı bulan bozuk orman alanlarındaki zengin odun dıĢı 

orman ürünü potansiyeli ekosistem dengesi içerisinde korunmalı, değerlendirilmesinde köy tüzel 

kiĢiliklerine öncelik verilmeli ve bu hususta ilgili devlet kurumlarınca teknik destek sağlanmalıdır. 

 Biyolojik çeĢitliliğin korunması, insanlık tarihinin geleceği açısından hayati öneme sahip 

olmasının yanı sıra organik tarımın da hedeflerinden biri olarak çok önemli bir role sahiptir. Zengin 

flora yapısına sahip ülkemizde odun dıĢı ürünlerin korunması, kendi doğal ortamlarına zarar vermeden 

toplama yapabilmesi, bu bitkilerin devamlılığı için gerekli ve önemli uygulamalardır.  Diğer yandan, 

eğitim faaliyetlerinin arttırılması, özellikle doğadan toplanan odun dıĢı ürünlerin bilinçsizce 

toplanmasının önüne geçilmesi ile ekolojik açıdan korunmasına katkı sağlanmıĢ olunacaktır. 
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Abstract 

 

Purpose 

In this study, it is aimed to perform meteorological drought analysis for Burdur province and its 

surroundings and to determine the possible effects of climate change on the study area. 
 

Design/methodology/approach 

In this study, meteorological drought analysis was performed for Burdur province and its surroundings 

using the Burdur meteorology station data and Standardized Precipitation Index (SPI). The time period 

used in the Standardized Precipitation Index method is determined as 1, 3, 6, 9, 12, 24 and 48 months. 

In this method, at least 30 years of precipitation records are used. The precipitation time series was 

arranged as monthly total precipitation and calculations were made. Drought classes in the 

Standardized Precipitation Index are obtained from the standard normal (Gaussian) distributed 

precipitation data. Therefore, the probability distribution of raw precipitation data should be found in 

the first stage. Probability distribution functions from precipitation data have been converted to 

Gamma probability distribution functions and precipitation probabilities obtained from there are also 

converted to standard precipitation using the inverse-standard normal distribution function. The 

Standardized Precipitation Index (SPI) was obtained by dividing the difference of precipitation from 

the average by the standard deviation within the specified time period (McKee et al., 1993). The 

obtained SPI values were interpreted on different graphs prepared considering the drought classes. 
 

Findings 

According to the drought analysis with standardized precipitation index in Burdur Meteorology 

station, the most severe drought periods has been determined that in the analyzes made on the 1-month 

time scale since December 2006 at 6,928 intensity for 182 days; in the analyzes carried out on a 3-

month time scale, since January 1989 at 13,644 intensity for 273 days; in the analyzes made on a 6-

month time scale, since December 1972 at 25,963 intensity for 669 days; in the analyzes made on a 

12-month time scale, since January 1972 at 48,7 intensity for 1247 days; in the analyzes made on a 24-

month time scale, since January 1989 at 70,027 intensity for 2250 days and in the analyzes made on a 

48-month time scale, since October 1987 at 110,759 intensity for 3623 days. Dry periods in general 

have been determined since 2013. While medium droughts were observed in May, August, September, 

October and November in 2019, mild droughts were detected in other months. 

 

Originality/value 

Burdur Lake within the study area has lost 40% of its volume and serious decreases are observed in 

water levels. The same water losses are also observed in other water sources. Findings obtained with 

the study are important to reveal the relationship of these water losses with the climate. The impact of 

hydrometeorological parameters should be taken into account in future water use planning in the 

region, where drought prevails in recent years. 

Keywords: Drought analysis, Standardized precipitation index, Burdur. 
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StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi Kullanılarak Farklı Zaman Ölçeklerinde 

Kuraklık ġiddetlerinin Değerlendirilmesi: Burdur (Türkiye) Örneği 
 

Öz 

Amaç 

Bu çalıĢmada Burdur ili ve çevresi için meteorolojik kuraklık analizinin yapılması ve iklim 

değiĢikliğinin çalıĢma alanı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

Metodoloji  

Bu çalıĢmada Burdur ili ve çevresi için Burdur meteoroloji istasyonuna ait veriler ve 

StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi (SYI) kullanılarak meteorolojik kuraklık analizi yapılmıĢtır. 

StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi yönteminde kullanılan zaman dilimi 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 ay 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu yöntemde en az 30 yıllık yağıĢ kayıtları kullanılmaktadır. YağıĢ zaman 

serisi aylık toplam yağıĢlar Ģeklinde düzenlenerek hesaplamalar yapılmıĢtır. StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ 

Ġndeksinde kuraklık sınıfları, standart normal (Gaussian) dağılımlı yağıĢ verilerinden elde edilir. 

Dolayısıyla ilk aĢamada ham yağıĢ verilerinin olasılık dağılımının bulunması gerekir. YağıĢ 

verilerinden elde edilen olasılık dağılım fonksiyonları Gamma olasılık dağılım fonksiyonlarına 

dönüĢtürülmüĢ ve buradan elde edilen yağıĢ olasılıkları da ters-standart normal dağılım fonksiyonu 

kullanılarak standart yağıĢlara dönüĢtürülmüĢtür. Standart YağıĢ Ġndisi (SYI), belirlenen zaman dilimi 

içinde yağıĢın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilmiĢtir (McKee vd., 

1993). Elde edilen SYI değerleri kuraklık sınıfları dikkate alınarak hazırlanan farklı grafikler 

üzerinden yorumlanmıĢtır.   

 

Bulgular 

Burdur Meteoroloji istasyonunda standartlaĢtırılmıĢ yağıĢ indeksi ile yapılan kuraklık analizlerine göre 

en Ģiddetli kuraklık periyotlarının 1 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 182 gün süre ile 6,928 

Ģiddetinde Aralık 2006‘dan, 3 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde273 gün süre ile 13,644 

Ģiddetinde Ocak 1989‘dan, 6 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 669 gün süre ile 25,963 

Ģiddetinde Aralık 1972‘den, 9 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 911 gün süre ile 34,166 

Ģiddetinde Ocak 1989‘dan; 12 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 1247 gün süre ile 48,7 

Ģiddetinde Ocak 1972‘den, 24 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 2250 gün süre ile 70,027 

Ģiddetinde Ocak 1989‘dan, 48 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 3623 gün süre ile 110,759 

Ģiddetinde Ekim1987‘den itibaren yaĢandığı belirlenmiĢtir. 2013 yılından günümüze kadar genel 

olarak kurak dönemler tespit edilmiĢtir. 2019 yılında Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında 

orta kuraklıklar gözlenirken diğer aylarda hafif kuraklıklar tespit edilmiĢtir.  

 

Özgünlük  

ÇalıĢma alanı içerisindeki Burdur Gölü hacminin % 40‘ını kaybetmiĢtir ve su seviyelerinde ciddi 

düĢüĢler izlenmektedir. Aynı su kayıpları diğer su kaynaklarında da gözlenmektedir. Yapılan çalıĢma 

ve elde edilen bulgular bu su kayıplarının iklim ile iliĢkisini ortaya koyabilmek için önem 

taĢımaktadır. Son yıllarda genel olarak kuraklıkların hâkim olduğu belirlenen bölgede geleceğe 

yönelik su kullanım planlamalarının yapılmasında hidrometeorolojik parametrelerin etkisi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık analizi, Standartlaştırılmış yağış indeksi, Burdur 
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 GĠRĠġ 

Kuraklık insan yaĢamını tehdit eden en önemli doğal afetlerden biri olup genel olarak 

yağıĢların normal seviyelerinin altına düĢmesiyle baĢlamaktadır. Bununla birlikte kuraklık tüm su 

kaynaklarının miktarındaki azalmalara neden olmaktadır. Uluslararası ÇölleĢme ile Mücadele 

SözleĢmesi kuraklığın tanımını herhangi bir bölgede ölçülen yağıĢların, o bölgede kaydedilmiĢ 

ortalama yağıĢın önemli ölçüde altına düĢmesi sonucunda arazi kullanımını ve su kaynaklarını 

olumsuz yönde etkileyen bir doğal afet olarak yapmaktadır (WMO, 1997). Özellikle son yıllarda, 

küresel iklim değiĢikliğinin dünya genelindeki farkındalığı ile birlikte kuraklık ta etkilerini ciddi 

miktarda hissettirmektedir. Ancak yine de kuraklığın kapsamı henüz tam olarak anlaĢılamamıĢ ve 

etkileri yeterince değerlendirilememiĢtir. Bunun doğal sonucu olarak ta kuraklığın kesin tanımı 

yapılamamaktadır. Yapılan tanımlar mesleklere göre meteorolojik, hidrolojik, tarımsal, coğrafik veya 

endüstriyel, enerji üretimi, su temini, denizcilik, mesire yerleri bakımından olmaktadır (SırdaĢ ve ġen, 

2003). 

Genel olarak Meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik olarak 4 farklı türü 

bulunan kuraklığı tetikleyen en önemli parametre yağıĢ azlığıdır (Choi vd., 2013; SırdaĢ ve ġen, 2003; 

Orhan, 2014; Mishra ve Singh, 2010; ġener vd., 2012). Meteorolojik Kuraklık genel olarak belirli bir 

bölgenin belli bir periyodun ortalamasına göre yağıĢ miktarının azalması veya belirli bir zaman 

periyoduna ait normallerde meydana gelen sapmalar olarak tanımlanmakta olup ilk görülen kuraklık 

türüdür (Anisfeld, 2010). Hidrolojik kuraklık ise yağıĢlarda meydana gelen azalmaya bağlı olarak 

yüzey ve yeraltısularındaki azalma olarak tanımlanmaktadır (Wilhite ve Glantz, 1985; Tuna vd., 

2009). Bu çalıĢmada Türkiye‘nin Göller Bölgesi içerinde bulunan Burdur ili ve çevresinin kuraklık 

durumunun ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda, Burdur meteoroloji istasyonuna ait veriler 

ve StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi (SYI) kullanılarak meteorolojik kuraklık analizi yapılmıĢtır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢma Alanı 

ÇalıĢma alanı Türkiye‘nin güneybatısında, Göller Bölgesi içerisinde yer almaktadır (ġekil 1). 

ÇalıĢma alanındaki en önemli yüzey suyu olan Burdur Gölü 37
o
 45' kuzey 30

o
 12' doğu 

koordinatlarında, toplam 125.8 km
2
‘lik bir yüzey alanına sahiptir. Burdur Gölü, Türkiye'nin en derin 

göllerinden biridir. Temmuz (2018) ölçümlerine göre gölün su kotu 840,50 m, derinliği 59,53 m, göl 

hacmi ise 4195 hm
3
‘tür. Gölün kuzeydoğusu ve kuzeyi ovalarla çevrilidir. Doğusu ve kuzeybatısı ise 

hemen yükselen dağlarla sınırlanmıĢtır (Anonim, 2018). Burdur Gölü‘nün beslenimi, göl alanına 

düĢen yağıĢlar, göle ulaĢan mevsimlik ve sürekli akarsular, akiferlerden yeraltısuyu akımı, boĢalımı 

ise, buharlaĢma ile gerçekleĢmektedir. Gölü besleyen önemli akarsular gölün güneybatısından göle 

ulaĢan Bozçay deresi, sırasıyla doğuya doğru Kravgaz, Kurna, Çerçin, Lengüme dereleri ve Keçiborlu 

yönünden gelen Adalar çayıdır. Bu akarsuların debileri oldukça düĢük olup, büyük bir kısmı yazın 

kurumaktadır. Kapalı bir havzada yer alan gölün dıĢarıya akıntısı yoktur. Göl suları ciddi oranda 

tuzludur (Ataol, 2010). 1994 yılında gölün yarısı (12.600), 1998 yılında ise tamamı (24.800 ha) 

Ramsar SözleĢmesi listesine dahil edilmiĢtir. Alan, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından I. Derece 

Doğal Sit Alanı da ilan edilmiĢtir. Burdur Gölü 1987 yılından bu yana hacminin %40‘ını kaybetmiĢtir. 

Bu süreçte göl seviyesinde 9,5 metrelik alçalma meydana gelmiĢtir (Anonim, 2018).  

ÇalıĢma alanı jeolojik bakımdan GB Anadolu‘da Isparta büklümü olarak bilinen coğrafik 

yapının kuzey batısında(KB) yeralalmaktadır. Göl havzası, bugünkü yapısını Alpin orojenezi ile 

kazanmıĢ olan ve Ketin (1966) tarafından Toridler olarak tanımlanan tektonik birlik içindedir. ġengör 

(1980) tarafından ―Isparta Açısı‖ olarak adlandırılan bölge Antalya Körfezi kuzeyinde, yaklaĢık ters 

"V" Ģeklinde bir görünüm sunar (ġengör, 1980). 
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ġekil. 1. ÇalıĢma alanının yerbulduru haritası 

 

Yöntem 

ÇalıĢmada Burdur ili ve çevresinin meteorolojik kuraklığını belirleyebilmek için çalıĢma alanında 

bulunan Burdur Devlet Meteoroloji Ġstasyonunun (DMĠ) uzun yıllara (1940-2019) ait meteorolojik 

gözlem verileri kullanılmıĢtır. Meteorolojik kuraklık analizinde ise kullanımının kolay olması ve 

sadece yağıĢ verisine gereksinim duymasından dolayı kullanımı diğer indislere göre nispeten daha 

yaygın olan StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi (SYI) kullanılmıĢtır. StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi 

yönteminde belirlenen zaman dilimi (1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 ay) içinde aylık yağıĢ miktarının, yağıĢ 

serisinin ortalamasından olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee vd., 1993). 

Bu yöntemde en az 30 yıllık yağıĢ kayıtları kullanılır. YağıĢ zaman serisi aylık toplam yağıĢlar 

Ģeklinde düzenlenerek hesaplamalar yapılır.  

 

    
    ̅ 

 
                                 (1) 

 

Burada; 

SYI: StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi 

  : Yıllık yağıĢ miktarının normalleĢtirilmiĢ miktarı, 

 ̅ : Her bir istasyon için seçilen zaman aralığında yağıĢ ortalaması 

 : Her bir istasyona iliĢkin değerlerin zaman aralığı içindeki standart sapmasını ifade eder. 

 

StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksinde kuraklık sınıfları, standart normal (Gaussian) dağılımlı yağıĢ 

verilerinden elde edilir (Tablo 1). Dolayısıyla ilk aĢamada ham yağıĢ verilerinin olasılık dağılımının 

bulunması gerekir. Ancak yağıĢ dizilerinin olasılık dağılım fonksiyonu genellikle normal dağılıma 
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uymaz (McKee vd., 1993; McKee vd., 1995). YağıĢ verilerine en iyi uyan olasılık dağılımı Gamma 

olasılık dağılımı olduğundan StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi yönteminde, yağıĢ verilerinden elde 

edilen olasılık dağılım fonksiyonları Gamma olasılık dağılım fonksiyonlarına dönüĢtürülür (Thom, 

1966; McKee vd., 1993; McKee vd., 1995). 
 

 ( )  
 

   ( )
       ⁄  x>0 için  (2) 

 

Burada;   ( ): Gamma Dağılımı 

 α: Ģekil parametresi (α>0) 

 β: ölçek parametresi (β>0) 

 x: yağıĢ miktarını (x>0) ifade eder. 
 

Yine  ve ‗nın tahmininde maksimum olasılık çözümlerini kullanılır. Buna göre; 

  
 

  
(  √  

  

 
)   (3) 

 

  
 ̅

 
     (4) 

 

    (  ̅ )  
∑   ( )

 
   (5) 

 

Burada n toplam yağıĢ gözlem sayısıdır. Eldeki mevcut verilerden elde edilen bu olasılık 

tanımlamaları daha sonra herhangi bir ayda gözlenmiĢ bir değerin kümülatif olasılığını bulmak için 

kullanılabilir. Bu durumda kümülatif olasılık aĢağıdaki Ģekilde tanımlanır. 

 

 ( )  ∫  ( )   
 

   ( ) 

 

 ∫     
 

 
      ⁄  (6) 

 

Gamma fonksiyonu x=0 için tanımsız olduğundan ve yağıĢ dağılımı sıfır (0) değerler içerdiğinden 

kümülatif olasılık yeniden aĢağıdaki Ģekilde tanımlanır. 

 

 ( )    (   )      (7) 
 

Bir sonraki aĢamada, gamma dağılım fonksiyonundan elde edilen yağıĢ olasılıkları, ters-standart 

normal dağılım fonksiyonu kullanılarak standart yağıĢlara dönüĢtürülür. Bu yolla ortalaması sıfır ve 

varyansı (değiĢkesi) bir olan standardize yağıĢlar elde edilir. Standart YağıĢ Ġndisi (SYI), belirlenen 

zaman dilimi içinde yağıĢın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir 

(McKee vd., 1993) (Tablo 1). 
 

Tablo 1. StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi Sınıfları (ġener ve ġener, 2018). 

YağıĢ (Kuraklık/Nemlilik) Sınıfı  StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ Ġndeksi (SYI) 

AĢırı YağıĢlı ≥ 2 

Çok ġiddetli YağıĢlı 1.50 / 1.99 

Orta YağıĢlı 1 / 1.49 

Hafif YağıĢlı 0 / 0.99 

Hafif Kuraklık 0 / -0.99 

Orta Kuraklık -1 / 1.49 

Çok ġiddetli Kuraklık -1.49 / -1.99 

AĢırı Kuraklık ≤ - 2 
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BULGULAR ve TARTIġMA 
ÇalıĢma alanındaki meteorolojik kuraklık analizlerinde StandartlaĢtırılmıĢ YağıĢ yöntemi 

kullanılmıĢtır. Bu kapsamda bölgede bulunan ve gerekli ölçüm periyotlarına sahip olan Burdur 

meteoroloji istasyonuna ait yağıĢ verileri kullanılmıĢtır. Sözkonusu meteoroloji istasyonunda 1940 

yılından itibaren 2019 yılı Aralık ayını kapsayan veriler Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü‘nden temin edilerek kuraklık analizlerinde kullanılmıĢtır. 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 aylık 

zaman ölçekleri için hesaplanmıĢ indeks verileri ile hazırlanmıĢ olan grafikler ġekil 2a ve 2b‘de 

verilmiĢtir. 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 aylık zaman ölçeklerinde yapılan değerlendirmelere ve Burdur 

Meteoroloji Ġstasyonunda standartlaĢtırılmıĢ yağıĢ indeksi yöntemi ile yapılan kuraklık analizlerine 

göre, en uzun kuraklık periyotlarının 1 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 245 gün süre ile 

Haziran 2012‘den, 3 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 548 gün süre ile Nisan 2012‘den; 6 

aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 669 gün süre ile Aralık 1972‘den itibaren yaĢandığı tespit 

edilmiĢtir.  

 

 

 
ġekil 2a. Burdur Meteoroloji Ġstasyonunda 1, 3 ve 6 aylık zaman ölçeklerinde SPI kuraklık indisleri 

 

12 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 1247 gün süre ile Ocak 1972‘den; 24 aylık 

zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 2250 gün süre ile Ocak 1989‘dan itibaren yaĢandığı 

belirlenmiĢtir. Bununla birlikte sözkonusu meteoroloji istasyonunda en uzun yağıĢlı periyotların 1 
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aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 304 gün süre ile Ağustos 1968‘den, 3 aylık zaman 

ölçeğinde yapılan analizlerde 428 gün süre ile Temmuz 1959‘dan, 6 aylık zaman ölçeğinde yapılan 

analizlerde 519 gün süre ile Haziran 1975‘den, 12 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 1127 gün 

süre ile Aralık 2001‘den ve 24 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde ise 1612 gün süre ile Ocak 

1951‘den itibaren yaĢandığı tespit edilmiĢtir.  

 

 

 

 
ġekil 2b. Burdur Meteoroloji Ġstasyonunda 9, 12, 24 ve 48 aylık zaman ölçeklerinde SPI kuraklık 

indisleri 

Burdur Meteoroloji istasyonunda standartlaĢtırılmıĢ yağıĢ indeksi ile yapılan kuraklık 

analizlerine göre en Ģiddetli kuraklık periyotlarının 1 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde182 

gün süre ile 6,928 Ģiddetinde Aralık 2006‘dan, 3 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde273 gün 
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süre ile 13,644 Ģiddetinde Ocak 1989‘dan, 6 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 669 gün süre 

ile 25,963 Ģiddetinde Aralık 1972‘den, 9 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 911 gün süre ile 

34,166 Ģiddetinde Ocak 1989‘dan; 12 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 1247 gün süre ile 

48,7 Ģiddetinde Ocak 1972‘den, 24 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 2250 gün süre ile 

70,027 Ģiddetinde Ocak 1989‘dan; 48 aylık zaman ölçeğinde yapılan analizlerde 3623 gün süre ile 

110,759 Ģiddetinde Ekim1987‘den itibaren yaĢandığı belirlenmiĢtir. 2013 yılından günümüze kadar 

genel olarak kurak dönemler tespit edilmiĢtir. 2019 yılında Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 

ayında orta kuraklıklar gözlenirken diğer aylarda hafif kuraklıklar tespit edilmiĢtir.  

 

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmanın amacı Türkiye‘nin Göller Bölgesinde bulunan Burdur ili ve çevresi için 

meteorolojik kuraklık analizinin yapılması ve iklim değiĢikliğinin çalıĢma alanı üzerindeki olası 

etkilerinin belirlenmesidir. Bölgede bulunan baĢta Burdur Gölü olmak üzere diğer tüm su 

kaynaklarında son yıllarda gözlenen su kayıpları endiĢe yaratmaktadır. Bu su kayıplarının sebeplerini 

ortaya koyabilmek bölgenin hidrometeorolojik parametrelerinin doğru analiz edilmesi ve 

yorumlanması ile mümkündür. Yapılan çalıĢma sonucunda, çalıĢma alanı ve çevresinde son yıllarda 

genel olarak kuraklıkların hakim olduğu net bir Ģekilde ortaya konulmuĢ olup bölgede yapılacak su 

yönetim planlamalarında elde edilen bulgular dikkate alınmalıdır.  
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Abstract 

 

The promotion of mobility among students and academic staff is one of the main objective of 

the Bologna Process, a series of ministerial meetings and agreements between European countries put 

in place to ensure comparability in the standards and quality of higher-education qualifications. 

According to the last Erasmus+ Annual Report (2019), almost 10 million people enjoyed the Erasmus 

programme during the last three decades and the increase of this phenomenon has been recorded in all 

of the European countries. However, it is important to underline that this number includes not only all 

the students that experienced a mobility period in Europe but also those who have taken advantage of 

the Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), a specific programme which aims to promote the 

international mobility of European students and staff to and from non-EU partner countries. Indeed, 

the mobilities to countries across Europe are a more recent initiative and, starting from 2015, more and 

more students and academic staff spent part of their academic path in another higher education 

institution around the world. 

In addition to this programme, other specific programmes referring to non-EU mobility are 

double degrees and bilateral agreements, an agreement signed by two universities which choose to 

become partners in order to achieve common specific aims related to students' exchange periods.  

For this reason, the aim of this contribution is to focus the attention particularly on non-

European mobilities during the last academic year (2018/2019) in one of the most important university 

in Europe, that is Sapienza University of Rome. The data analyzed will take into consideration 

demographic variables, mobility variables and academic career‘s variables. 

Keywords: Italy, Incoming, Outgoing, Students, Internazionalization 

 

INTRODUCTION 

In 1999, after several ministerial meetings among European countries, the Bologna Declaration, 

which aim is to achieve the harmonisation of the higher education systems, was signed by education 

ministers from 29 European States. Through this agreement, all the Bologna members undertake to 

adopt a common credit system (the so-called ECTS - European Credit Transfer System
1
), a common 

structure for the Diploma Supplement, a 2 (later 3) cycle structure of study and a European 

cooperation in terms of quality assurance (Reinalda and Kulesza, 2006; Kozma, 2014; Moscovitz and 

Zahavi, 2020). At the basis of these measures, there are two foundamental movitations, which are 

represented by the enhancement of graduate employability and the promotion of student mobility: 

indeed, on one hand, especially through the adoption of shared programmes/curricula, Bologna 

                                                      
1
 The ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System is a tool of the European Higher Education 

Area for making studies and courses more transparent and represent learning based on defined learning outcomes 

and their associated workload. It helps students to move between countries and to have their academic 

qualifications and study periods abroad recognized. To this end, this tool has been adopted by most of the 

European countries since it is the core of the Bologna Process, which aims to make national education systems 

more comparable internationally (Commission of the European Communities, Task Force Human Resources, 

Education, Training and Youth, 1990). 
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Declaration «has led to an intensification of the dialogue between governments, higher education 

institutions, employers and students» (Tauch, 2006: 7) while, on the other hand, mobility «has been 

conceived both as a transversal action to complement the original action lines of the process, and as a 

key instrument to develop the European Higher Education Area» (European Commission, 2012: 151). 

As it is possible to notice, thus, mobility is one of the heart of the Bologna Declaration and it is 

also of paramount importance considering that it is closely linked to the attractiveness and the 

internationalization process of higher education. Ġndeed, the integration of global dimensions into the 

objective function and provision of higher education (Knight, 2004) contributes to: a) enhance quality 

of education programs, including the competences of graduates; b) enhance quality of research; c) 

ensure financial benefits; d) ensure benefits to the wider community; e) enhance university reputation 

(Hudzik and Stohl, 2009). In addition, especially during the last decades, internationalization, thanks 

to the implementation of courses taught in English and the interaction among local students and 

students from abroad, has allowed the creation of an international and multi-cultural environment at 

home institutions also for those who cannot pursue a study period abroad (European Commission, 

2012). 

Therefore, the aim of this paper is to analyze, in a case study perspective
2
, the student mobility 

at Sapienza University of Rome that, according to the last Erasmus+ Statistics (2018), ranks, together 

with Alma Mater Studiorum – University of Bologna and the University of Padua, among the top three 

Italian sending institutions. Nevertheless, the focus will not be on European mobility but on non-

European mobility that, as we can see in the next paragraph, is increased to an exponential rate 

especially during the last five years. In this respect, the possibility to experience a study period in 

another place all around the world can not only have an impact on the institutional level but also on 

the individual level, broaden cultural and intellectual horizons of the students
3
, expositing them to 

different social and cultural environments (Calleja, 1995; Saliba, 1995), thus promoting the acquisition 

of a «new-found recognition of the extent to which their own cultural values and norms differ from 

those of their counterparts in their host country» (Roberts, 1998: 65). 

 

 

AN OVERVIEW ON THE NON-EUROPEAN MOBILITY  AT SAPIENZA UNIVERSITY OF 

ROME 

Sapienza University of Rome, founded in 1303 by Pope Boniface VIII, is the largest university 

in Europe and the oldest university in Rome. Currently, it is composed by 11 faculties, 59 

departments, 20 research centres, 1 school of advanced studies and 1 school of aerospace engeneering 

and it is characterized by a large professional and students communities: actually, there are 3.311 

academics (professors, researchers and lecturers), 2.203 administrative and technical personnel, 1.729 

administrative personel in University Hospitals, 113.494 students enrolled in bachelor courses, masters 

courses, single cycle courses, postgraduate courses and 9.234 enrolled international students.  

                                                      
2
 «What is a case study? The basic idea is that one case (or perhaps a small number of cases) will be studied in 

detail, using whatever methods seem appropriate. While there may be a variety of specific purposes and research 

questions, the general objective is to develop as full an understanding of that case as possible [...]. The case study 

aims to understand the case in depth, and in its natural settings, recognizing its complexity and its context. It also 

has a holistic focus, aiming to preserve and understand the wholeness and unity of the case. Therefore the case 

study is more a strategy than a method» (Punch, 2005: 144). 
3
 The results of a research conducted by H.B. Van Hoof and M.J. Verbeeten (2005) on students' opinions about 

international mobility, show that  most of them saw, among the greatest benefits of studying abroad, a greater 

understanding of other cultures, that helped them appreciating their own culture and learn more about 

themselves. 
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As far as the mobility is concerned, Sapienza supports study abroad experiences through the 

implementation of several programmes which fundings come from the European Commission, the 

Italian Ministry of Education, University and Research or Sapienza's own budget: 

 Erasmus+ Programme countries (E+ UE) for study and traineeship: the Erasmus+ Mobility 

Programme is promoted by the European Union to allow students to spend three to twelve 

months in another university in Europe. Erasmus students attend courses, take exams and 

transfer the earned credits, guaranteeing to all students the acceptance of all educational 

activities completed abroad. Moreover, the Erasmus+ Programme also provides a grant to help 

students covering the costs of living abroad;  

 Erasmus+ International Credit Mobility (ICM): for over 30 years, Europe has funded the 

Erasmus programme, which has enabled over four million European students to spend part of 

their studies in another higher education institution in Europe. In 2015, Erasmus+ opened up 

these opportunities, funding mobilities from other parts of the world to the so-called Programme 

Countries, and for outgoing mobilities for European students to go to the Partner Countries. 

International Credit Mobility can be defined as a limited period of study or traineeship abroad 

(in the framework of on-going studies at the home institution) for the purpose of gaining credits. 

After the mobility phase, students return to their home institution, where the credits are 

recognised and they complete their studies; 

 Bilateral agreement for student exchange with non-EU Universities: thanks to fundings 

provided by the Italian Ministry of Education, University and Research (MIUR), Sapienza 

provides bachelors, masters and PhD students (who are not on scholarships) with the 

opportunity to enjoy a period of studies abroad, either to take exams or work on their research 

for the theses, in one of over 200 non-EU universities that signed a bilateral agreement with 

Sapienza. Bilateral mobility agreements between Sapienza and other universities provide 

reciprocal advantages both to outgoing and incoming students as neither have to pay any tuition 

fees; 

 Double degree agreements: these programmes are organised by Sapienza University with one 

or more foreign universities. The double degree programme allows students to complete part of 

their university career abroad and obtain a degree that is recognised in two countries. This is an 

ideal programme for anyone strongly interested in working in an international context. Sapienza 

runs a number of international joint degree programmes in collaboration with foreign 

universities that allow students to study both in Rome and abroad. Naturally, the degrees are 

recognized in all the countries participating in the programme. 
 

Overall, Sapienza signed 1.764 agreements with 622 partner universities in 59 different 

countries all around the world (Erasmus+ and bilateral agreements), giving each year the possibility to 

more than 2.000 outgoing students and more than 1.000 incoming students to spend a mobility period.  

Focusing the attention on the topic of this work, also the non-European mobility at Sapienza 

University of Rome has been growing exponentially over time: by way of example, incoming students 

that take advantage of bilateral agreements increased by 150 units from the academic year 2012/2013 

to the academic year 2018/2019 while, on the other hand, students that take advantage of International 

Credit Mobility Programme (ICM) increased from 130 in 2015-2017 (first year of the project) to 162 

in 2016-2018 (last completed data). Furthermore, thanks to this last specific programme, also 

academic staff can get the opportunity to do a mobility period abroad since, looking at the statistical 

data, also an ever-increasing number of academics take advantage of mobility periods both for 

teaching and training purposes: indeed, in 2015-2017, 27 people did an exchange period within an 

extra-EU country while this number is equal to 42 for the next year. So, as stated by Mike Byram and 

Fred Dervin (2008: 1), «academic mobility in higher education, it is a commonplace to note, is an old, 

not a new phenomenon […]. It is an old phenomenon because the idea of a university is of a place of 
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teaching and learning open to all, whatever their provenance, provided they can benefit themselves 

and others»: this is the reason why the mobility process and more in detail the non-European mobility 

promotes the global cooperation, enhancing the quality of European higher education by fostering 

partnerships with non-EU countries (Gürüz, 2008).  

 

INCOMING AND OUTGOING MOBILITY FLOWS: A DETAILED ANALYSIS 

With reference to the last academic year, both the number of incoming and outgoing students 

reached almost 300 units. More in detail, students from abroad were 268 and most of them were 

related to the bilateral agreement programme (67.9%) while a marginal part refer to ICM programme 

(29.8%) and double degree (2,3%, equal to only 6 students); on the other side of the coin, Italian 

students that decided to spent a study period abroad were 313 (78.6% of them has benefited from 

bilateral agreement programme, 21.1% from doublee degree and only 0.3% from ICM programme).  

As mentioned before, the aim of this paragraph is to explore, for both the mobility flows: a) 

demographic variables of the students (i.e., gender, age at the beginning of the experience abroad); b) 

mobility variables (i.e., length of the mobility, home university for incoming students and host 

university for outgoing students, university faculty); and c) academic career‘s variables (i.e., objective 

of the mobility, exams‘ grades, ECTS credits recognized). As far as concerns the first of these three 

aspects, as it can be observed from the table below, most of both incoming and outgoing students are 

female (the percentage is more than 70%) while, analyzing the age, we can note some little 

differences: indeed, the incoming students are indistinctly from 18 to 21 years (42.7% of the total) or 

from 22 to 25 years (42.7% of the total) and the outgoing students are, mostly, from 22 to 25 years 

(56.2% of the total). Considered the different graduate-levels university, it could be assumed that 

incoming students are equally distributed in bachelor's and master's degree programs while outgoing 

students are mainly people enrolled in a master's courses.  

 

Table 1: Incoming and outgoing students by gender and age (a.y. 2018/2019) - % 

Gender 
Incoming  

students 

Outgoing  

students 

Male 29.8 24.3 

Female 70.2 75.7 

Age 
  

18-21 years 42.7 31.3 

22-25 years 42.4 56.2 

Over 26 years 14.9 12.5 

Source: Author own elaboration 
 

Going on to analyze the universities where the mobility period of the students can be carried 

out, we examine that mobility flows are generally from and to Asian and South America's higher 

institutions. In the last academic years, almost 40% of the incoming students came from Asia 

(especially from China
4
 and Russia) and 32.1% came from South America (among the first three 

nations there are Brazil, Argentina and Colombia); in the same way, most of the Italian students 

(65.6% of the total) preferred to spend a mobility period in Asia (principally in China) and in South 

America (19.8% of the total).  

                                                      
4
 This data is in line with the European Statistics: according to Eurostat (2019), across the whole of the EU, 

China was the most common country of origin for tertiary students from abroad in 2017, accounting for 11.2% 

of the total. Overall, there were more students from China (than any other foreign country) studying in Germany 

(excluding doctoral studies), Ireland, Italy and the United Kingdom.  
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Generally, all the mobility's periods range from 3 to 6 months
5
: Table 2 shows that only 2.3% of 

incoming students and 17.9% of outgoing students spend at least 3 months abroad; instead, the 

students that spend about one year of study at Sapienza University of Rome are mainly Brazilian and 

Argentinean (respectively, 13.7% and 12.2% of the total) while Italian students who go abroad for one 

year are mostly students enrolled in a double degree programme in China and Japan (respectively, 

29.7% and 20.3% of the total). 

 

Table 2: Incoming and outgoing students by lenght of mobility (a.y. 2018/2019) - % 

Lenght of mobility 
Incoming  

students 

Outgoing  

students 

3 months 2.3 17.9 

From 3 to 6 months 70.2 58.5 

From 6 month to 1 year 27.5 23.6 

Source: Author own elaboration 
 

Looking at the university faculty of students on mobility, we can find two different trends: on 

one hand, incoming students attend courses at faculty of architecture (26.7%) and arts and humanities 

(25.6%), which confirm also the learning mobility statistics by Eurostat (2019), according to which, 

nearly one quarter (24.8%) of all students from abroad studying in Italy in 2017 followed a course in 

the arts or humanities; on the other hand, outgoing students are principally students enrolled in the 

faculty of arts and humanities (60.1%).  

Regarding the incoming students that attend courses in these disciplines, they are mainly female 

from 22 years old and upward coming from South America for architecture (the university that ranks 

the higher value is the Universidad de Buenos Aires) and Asia for arts and humanities (especially from 

the Hankuk University of Foreign Studies); differently, outgoing students are primarily male under 22 

years old who spend the mobility period in Asia for carrying out exams in arts and humanities (most of 

these students attend the Beijing Foreign Studies University in China). 
 

Table 3: Incoming and outgoing students by university faculty (a.y. 2018/2019) - % 

University faculty 
Incoming  

students 

Outgoing  

students 

Architecture 26.7 6.1 

Arts and Humanities 25.6 60.1 

Civil and Industrial Engineering 5.3 3.2 

Economics 19.5 7.0 

Information Engineering, Informatics and Statistics 1.5 1.3 

Law 5.0 1.6 

Mathematics, Physics and Natural Sciences 3.1 1.6 

Medicine and Dentistry 0.3 - 

Medicine and Psychology 3.4 8.6 

Pharmacy and Medicine 3.1 - 

Political Sciences, Sociology and Communication  6.5 10.5 

Source: Author own elaboration 
 

As underlined by the data, the majority of the students take advantage of the mobility period in 

order to do exams; only a small proportion of students go abroad for thesis research purposes (6.9% of 

the incoming students and 13.4% of the outgoing students). For this reason, it has been decided to 

analyze the variables concerning the ECTS credits recognized and the exam's grades. To this end, with 

                                                      
5
 This classification has been obtained adding the days of real mobility and, then, dividing them in months.  
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regard to the first of these two aspects, the Transcript of Records
6
 have been taken into consideration 

in order to analyze the number of ECTS recognized; instead, as far as concerns the exam's marks, 

grades from 18 to 21 have been aggregated under the label "low", grades from 22 to 24 have been 

have been aggregated under the label "medium-low", grades from 25 to 27 have been aggregated 

under the label "medium-high" and grades from 28 to 30 have been aggregated under the label "high
7
". 

Table 4 shows the output of this statistical elaboration.  

 

Table 4: Incoming and outgoing students by ECTS recognized and exam's grade (a.y. 2018/2019) - % 

ECTS recognized 
Incoming  

students 

Outgoing  

students 

0-12 ECTS 35.5 36.7 

13-24 ECTS 32.8 23.0 

More than 25 ECTS 31.7 40.3 

Exam's grades 
  

Low 26.2 - 

Medium-low 18.9 10.0 

Medium-high 30.7 5.5 

High 24.2 84.5 

Source: Author own elaboration 

 

The table above indicates that if, on one hand, it is evidence to suggest that there is an equal 

distribution of number of ECTS recognized for incoming students, on the other hand, observing data 

related to outgoing students, we note that more than 40% of them obtain more than 25 ECTS thanks to 

the exams carried out abroad. Furthermore, crossing this data with the lenght of mobility, we can 

assume that the number of ECTS recognized also depends on this last variable: indeed, all the students 

obtain more than 25 ECTS when their mobility period is longer (from 6 month to 1 year) because they 

can perform more exams; on the contrary, people that spend only 3 months in another institution can 

achieve 12 ECTS at most (83.3% for the incoming students and about 50% for the outgoing students). 

Considering the university faculty, data underline that incoming students take more than 25 ECTS in 

architecture (41.4% of the total) and economics (37.3% of the total) while Italian students get more 

credits in law, civil and industrial engineering and information engineering, informatics and statistics 

(the mean is equal to 82.2%).  

 

  

                                                      
6
 «The Transcript of Records provides an up-to-date record of students‘ progress in their studies: the educational 

components they have taken, the number of ECTS credits they have achieved, and the grades they have been 

awarded. Since the Transcript is a vital document for recording progress and for recognising learning 

achievements, it is crucial to determine who is responsible for producing it, how it is issued, and how it is 

delivered. Most institutions produce the Transcript of Records from their institutional databases» (European 

Union, 2015: 60). 
7
 Before proceeding with the classification, the exams' grades that outgoing students have obtained abroad were 

converted into the Italian academic grading scale (18 to 30).   
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Table 5: Lengh of mobility of both incoming and outgoing students and ECTS recognized  

(a.y. 2018/2019) - % 

ECTS  

recognized 

Lenght of mobility period for incoming students 

3 months From 3 to 6 months From 6 month to 1 year 

0-12 ECTS 83.3 34.8 33.3 

13-24 ECTS 16.7 35.3 28.7 

More than 25 ECTS  -  29.9 38.0 

ECTS  

recognized 

Lenght of mobility period for outgoing students 

3 months From 3 to 6 months From 6 month to 1 year 

0-12 ECTS 46.7 27.5 16.4 

13-24 ECTS 48.9 27.5 8.2 

More than 25 ECTS 4.4 45.0 75.4 

Source: Author own elaboration 

 

Proceeding with this analysis and observing data concerning the exam's grades, Table 4 also 

demonstrates that, generally, outgoing students get higher grades than incoming students (84.5% 

versus 24.2%).  

Going deeper into detail and focusing the attention only on incoming flows, we can examine 

from Figure 1 that students coming from abroad achieve a good grade (medium-high or high) in some 

definite university faculties: architecture (68.6%), arts and humanities (56.5%), civil and industrial 

engineering (60%) and economics (50%
8
); vice versa, grades obtained in all the remaining university 

faculties (information engineering, informatics and statistics, law, mathematics, physics and natural 

sciences, medicine and dentistry, medicine and psychology, pharmacy and medicine, political 

sciences, sociology and communication) are very low (the mean is equal to 61.2%). 

 
Figure 1: Incoming students by exam's grades and university faculty (a.y. 2018/2019) - % 

 

Incoming students who obtain a higher grade come especially from Middle East and North 

Africa (Mena Countries), Australia and South America: looking at the Home Universities, we found 

the Technion – Israel Institute of Technology, the University of Melbourne and the Universidad de 

Buenos Aires; on the other side on the coin, Asian students get the lowest grades (36.3% of the total). 

With regard to the outgoing students, Figure 2 shows that they obtain high grades in most 

disciplines. The only exceptions are represented by the faculties of arts and humanities and 

architecture for which the percentage concerning a medium-low grade are respectively 14% and 10% 

(they are mainly students that do exams at Ain Shams University in Egypt).  

However, going beyond the exam's grade, the payoffs of international education can be 

summarized as follows: a) exposure to different social and cultural environments; b) changing of 

                                                      
8
 All these percentages have been obtained adding "medium-high" and "high". 
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stereotypes that might exist; and c) students become more mature because they live in other cultures 

and become well-rounded, culturally sensitive adults (Van Hoof and M.J. Verbeeten, 2005).  

It is in that direction that both incoming and outgoing student mobility seems to top the list of 

the most common instruments included in the national internationalization strategy in Italy (OECD, 

2019).  

 

 
Figure 2: Outgoing students by exam's grades and university faculty (a.y. 2018/2019) - % 

 

CONCLUSION 

Once the material analysis is concluded, it is possible to say that the student mobility can be 

viewed as one of the most powerful engines for change and improvement in higher education. As we 

can examine, during the last years, the mobility flows (particularly the non-European ones) are even 

more consistent both in terms of incoming and outgoing demonstrating that «the essence of higher 

education can be viewed as not being confined by borders. Knowledge in various fields and the logic 

of science are universal; ideally, the search for new knowledge is not limited by borders; universities 

are more international in scope than most other organizations, and many scholars harbour 

cosmopolitan views» (Teichler, 2012: 34). In this sense, starting from the consciousness that 

educational statistics reinforce the view that higher education in Europe has become more attractive 

for students from other parts of the world wishing to study abroad since 2010 (Teichler, 2012), the 

extra-EU mobility, thanks to the bilateral agreements that had been signed, the Erasmus+ International 

Credit Mobility Programme and the double degrees, has also favored the integration of the 

internationalization process where «the term process is deliberately included to underscore the 

continuous and ongoing nature of internationalization; the verb integrating is used to ensure that 

internationalization is central, not marginal to higher education in today‘s world; finally, the term 

purpose is used to refer to the overall role and objectives that higher education has for a country or a 

region where individual institutions have specific mandates and missions» (Gürüz, 2008: 139). 

To conclude, all the analyzed statistics cannot be meant as simple figures of numbers of mobile 

students in a specified context (principally for those who work in the university such as teachers or 

administrative staff): without a doubt, as underlined by Byram and Dervin (2008: 32), «they are not 

mere statistics; they mark a qualitative change in university life, and it is in that sense that they gain 

importance and become meaningful. That change has already been identified and labeled as the 
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―internationalization‖ of universities, and ―international offices‖ and ―officers‖ are a further sign that 

universities have had to change their administrative structures to respond to the change, sometimes 

before they have changed their thinking and educational philosophy». 
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Abstract 

The issue regarding how to guarantee peaceful coexistence between different ethnic groups in a 

multicultural society is becoming central to contemporary public debate. All public institutions are 

facing the challenges of intercultural integration to avoid that ethnic differences became social 

inequalities; the primary school, as the first socialization agency, is called to play a central role, 

because it represents the first moment when immigrant children are socialized to legal and cultural 

norms of society (Rumbaut, 2005). To promote a fruitful exchange between natives and immigrants, 

primary schools put in action several measures, such as balancing the number of Italian and 

immigrants in the class composition, to have a suitable heterogeneity of cultures within. Many 

scholars investigate the educational integration of young pupils into the primary school, highlighting 

the point of view of teachers, school managers, other public/private educative operators, the families 

of pupils, but few scholars look at the relations the children have each other in class. The class is 

experienced by pupils as a space for growth, in which they relate their skills and identity, in a 

continuous exchange with peers (Renati and Zanetti, 2009). This leads to consider the class as a 

privileged area where observing the interaction processes between Italian and foreign children. In this 

paper, we report the results of a study conducted to investigate the study relational dimension between 

Italian and foreign children in primary schools in Rome. Two primary schools are sampled, one placed 

in the city center and one placed in roman suburbs, where the social and economic conditions of 

households are very different. Four classes of third-year have taken part in this study; two classes for 

each sampled school. Our research group inquired about the interactions the pupils have each other 

during the afternoon school activities (after the morning school time), when they study together, doing 

their own homework at school. To represent the network of study relations taken shape among the 

pupils, a sociometric test is designed and administered to all of them. Each pupil is asked to name, in 

order, the classmates she/he chooses to study together. The question is: ―Which classmates do you 

prefer to study with and do homework together?‖. The answers given by the children are entered into a 

sociometric matrix; the Social Network Analysis is used to visualize the class network as a whole and 

to calculate individual and collective sociometric indices. The results are shown graphically, as 

networks of functional (not affective) relations. Considering the class as a network of actors, the 

Social Network Analysis allows us to shape the relational dynamics among the children, committed to 

studying together, to identify the positions of popularity, isolation, or marginalization of the immigrant 

pupils. 

Keywords: Intercultural Integration, Primary School, Interaction By Peers, Social Network Analysis, 

Studying Together 

 

  

                                                      
9
 The paragraph ‗The project‘ is written by Maria Concetta Pitrone; the paragraph ‗A sociometric research 

design‘ is written by Fabrizio Martire; the paragraph ‗The networks‘ is written by Marco Palmieri; the paragraph 

‗Conclusions‘ is written by all three authors. 
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The project 

In the city of Rome (Italy), among the topics under public discussion, emphasis is given to the policies 

for the integration of foreign immigrants, thereby testifying to the growing local concern of the 

policymakers for the issues connected with immigration. According to the most recent data released 

by Roman Statistician Office, in 2018 immigrants in Rome are 556.826, around 12,8% of the 

population (the national average is 8,7%). Rome is increasingly becoming a multi-ethnic capital city, a 

crossroads of different races and cultures, a point of arrival for migrants. The public institutions are 

facing the crucial challenge of intercultural integration, to prevent ethnic differences from translating 

into social inequalities and to encourage a fruitful cultural exchange between Italian natives and 

foreign immigrants.  

Among the institutions called to face this challenge, school plays a central role, because it 

represents the first and unavoidable moment of socialization to the legal and cultural norms of the 

receiving society (Rumbaut, 2005). It is therefore essential that school promotes inclusion, mutual 

recognition of people and respect for different ethnic identities, supporting the integration as an 

alternative to the model of assimilation and segregation (Gundara, 2000). However, in pursuing this 

goal, much is left to the autonomy of individual institutions, which often find themselves acting in 

conditions of lack of resources and regulatory references (Favaro, 2007). Although intercultural 

education has long been proclaimed as a pedagogical reference model of the Italian school system 

(Millione, 2011), few financial resources are allocated from the central level and only a few guidelines 

are provided for the reception and integration of foreign students. These guidelines underline the 

importance of enhancing cultural diversity through initiatives such: the balanced distribution of 

foreign students among the schools, the use of interpreters and cultural mediators to overcome the 

linguistic difficulties; the development of specific didactic interventions to support the learning of 

Italian language; pluralism in the choice of teaching materials, specific training for teachers on 

intercultural teaching and school integration (Miur, 2014). The ministry provides for general 

recommendations about the services to set up, but the system is decentralized: the school managers are 

entrusted with deciding which services to give and how (Eurydice, 2009). This has contributed to 

making the scenario of educational immigrants‘ inclusion ‗fragmented and uncertain‘; furthermore, in 

the absence of a coordination system among the schools, good practices remain largely unknown and 

isolated (Santero, 2011). 

The research project, presented in this paper, intends to investigate the phenomenon of 

educational inclusion of immigrants in the primary schools placed in the Municipality of Rome, In 

fact, immigrants‘ children, often socialized only to the language and culture of the family of origins, 

come into contact with the new society in the primary school. Here, they establish the first significant 

relationships with Italian peers; here, they address the first problems of integration; here, they 

experience the stereotypes associated with the figure of the foreigner. In the primary school, the 

foundations of peaceful intercultural coexistence are laid. The scholars usually investigate the 

relational well-being of immigrant children, highlighting the point of view of teachers, school 

managers, the families of pupils, but few scholars look at the relations the children have each other in 

class. The class group is considered the basic structure through which the school organization pursues 

its institutional objectives; above all, it is the place where individual needs arise, such as the need to 

have friends, to gain prestige, or to unload aggressiveness (Carli and Mosca, 1980). The class is 

experienced by the pupils as a place of belonging and experimentation of the self, a space for growth 

in which they develop their own skills and identity, in a continuous exchange with peers (Renati and 

Zanetti, 2009). This suggests that the class is a privileged area for investigating the integration 

processes between Italian and foreign children. The project aims to reconstruct the relational 

dimension of coexistence between immigrants‘ children and Italians peers, through an exploratory 
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sociometric research design. This gives information about the relational well-being of immigrant 

pupils, offering the point of view of children for the evaluation of school policies in the field of 

intercultural education. 

 

A sociometric research design 

The sociometry was created by Jacob Levi Moreno, social psychologist and medical officer, 

who defined it as ―the science that measures interpersonal relationships‖. It is based on the fact that a 

group has a living, real and dynamic psychosocial structure (Moreno, 1956). Starting from this 

principle, Moreno devised a method to measure relational information exchanged within a group, 

through the sociometric questionnaire. Thanks to this method, the researcher analyzes the group in 

detail, collecting information about the group as a whole network and about the roles of actors within 

it, recognizing the most central actors and the most marginalized ones. The purpose of the sociometric 

questionnaire is to visualize the network, made of nodes (the actors) and lines (the relations of 

attractions and repulsions among the actors) (Busse, 2005). This method consists in asking each 

member of the group to report ‗choices‘ (who the respondent prefers to be in interaction with, in 

decreasing order of preference), and ‗refusals‘ (who the respondent does not want to be in interaction 

with). It is, therefore, a questionnaire made up basically of two questions, through which the members 

of a group express their choices and refusals (also indifference) towards the other members of the 

same group. Collected data contribute to creating the sociograms: diagrams that reconstruct the 

interpersonal networks within a group.  

The study, reported in this paper, is an ideal prosecution of another recent study, conducted by 

Manzato (2017), who employed Moreno's sociograms to help the teachers in improving their own 

teaching methods. After a careful analysis of the results emerged from the sociograms, the teachers 

decided how to change didactic activities proposed to the pupils, to ease the integration of children 

completely excluded by the class group. Studies like these contribute to create awareness about the 

importance that relationships within the classroom have in improving the well-being of students and 

creating an ideal climate for learning. This is also what our research group has intended to do, 

adopting the sociometric test of Moreno in primary school classes, to visualize the class atmosphere, 

the affective and functional aspects of the relationship dynamics among the pupils, identifying the 

positions (popularity, isolation or marginalization) of foreign pupils in the network of class.  

The third-grade class of primary school is chosen in this study, because it represents the central 

moment in the growth of children. In fact, in the third-grade primary class the learning differences 

among children, not observable at the beginning of the school path, begin to take shape, making 

emerge the first evident delays in school success. With the intensification of the learning process in the 

following years, the difference in the level and quality of training achieved by pupils increases 

progressively, until reaching the maximum breadth in the fifth-grade class. 

Specifically, in this study two primary schools in the Municipality of Rome are sampled: one 

school is in the center of the city at Municipality II, one school is in the outskirt of the city at 

Municipality III. These two primary schools are sampled because they are placed in two exemplifying 

roman municipalities: they are similar in terms of high number of long term resident immigrants; they 

diverge because of the different level of household income and public social services the families 

receive - higher in the Municipality II placed in the city center (source: Statistical Yearbook of 

Municipalities of Rome in 2019). For each school, two third-grade classes are part of this study; 

overall, four third-grade classes participated (about 90 children).  

The researcher asked four sociometric questions. To shape the network of friendship 

relationships inside the class, each pupil is individually asked: «During the break time, which 

classmates do you like to play with?» and «During the break time, which classmates do not you like to 
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play with?». To shape the network of study relations inside the class, each pupil is individually asked: 

«During the afternoon school activities, which classmates do you prefer to do your homework with?» 

and «During the afternoon school activities, which classmates do not you want to do your homework 

with?». The questions are administered to the whole class with the collaboration of the teachers. The 

wording of these questions has taken into consideration the low age of the respondents; the questions 

in fact focus on concrete aspects of their school life; they have a simple syntax and a clear semantics; 

the number of classmates reported by each child is not limited. 

The interviewed child gives the list of classmates she/he prefers to play and study with, from the 

most to the less important. The answers given by the children are put into a sociometric matrix; Social 

Network Analysis is used to visualize the class network. Considering the class as a network of actors, 

the Social Network Analysis allows us to shape the relational dynamics among the children, 

committed to play and study together, to identify the positions of popularity, isolation, or 

marginalization of the immigrant pupils. The choices and refusals expressed by the children are 

registered in a sociometric matrix and elaborated with Ucinet software, to obtain individual indices, 

relating to the status of each pupil within the class, and collective indexes, referring to the group class. 

The networks are presented in the next paragraph. In this paper, the networks of study relations 

are reported. The networks of the friendship relations are going to be presented in another paper, near 

in the future.  

 

The Networks 

In the following networks: the actors are represented by the names of the pupils; the choices are 

visualized by the lines connecting two names; the direction of the relations is shown by the arrows at 

the extremity of each line (one line with two arrows means a relation of reciprocity); the intensity of 

the relations is represented by the size of the lines. To show graphically the different intensity of the 

relations, the size of the lines diverges: the first choice lines have a size bigger than the size of the 

lines represent the second choices; the second choice lines have a size bigger than the size of the lines 

of the third choices; the third choice lines have a size bigger than the size of the lines of the following 

choices; and so on.  

The intensity of relations is a very important information in a sociometric research design, 

which is available only in case of multi-values matrix. Two types of sociometric matrix exist: the 

binary matrix with 2 values (0 = two actors have no relation, 1 = two actors have a relation), where the 

researcher knows the direction of the existing relations; the multi-values matrix (0 = no relation among 

two actors, 1 = the first choice made by an actor, 2 = the second choice, 3 = the third choice, n = the n 

choice), where the direction and the intensity of the existing relations are known. The networks, 

reported in this paper, are the results of analyses conducted on multi-values matrices, where the 

registered values are the choices made by the pupils, in order of relevance from the most important 

(code 1) to the less important (code n). 

Male pupils are shown by diamond symbols; female pupils are represented by circles symbols. 

The names of immigrant children are circled. The symbol‘s size is in function of the indegree of each 

pupil (the number of received choices); the higher is the number of choices received by the pupil, the 

bigger is the size of diamond/circle symbol. The size of symbol‘s rim is in function of the outdegree of 

each pupil (the number of made choices); the higher is the number of choices made by the pupil, the 

bigger is the rim of diamond/circle symbol. The refusals made and received by the pupils are not 

shown graphically, because the networks cannot be visualized clearly when two different types of 

relations are shown simultaneously. For this reason, the choices and the refusals are registered in 

tables, presented apart. The following information is reported in the tables: the name of the pupils; 

being native or immigrants; the number of made and received choices; the names of pupils chosen as 
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first (or second, or third, or fourth); the number of made and received refusals; the names of pupils 

refused as first (or second); the positional status of each pupil in the class. The most relevant 

reciprocal relations are colored. 

Concerning this, the pupils are classified as: 

 ‗popular‘, the child receives the highest number of choices; 

 ‗mediator‘, the child has the highest score of betweenness - a measure of the actor‘s 

capacity to put in connection the other actors of the network, assuming a broker 

function for the high number of choices made by the actor; 

 ‗on average‘, the child receives an average number of choices; 

 ‗marginalized‘, the child is chosen by a number of peers below the general average of 

the network; 

 ‗ignored‘, the child is not chosen by anyone; 

 ‗isolated‘, the child is not chosen by anyone and he/she does not choose anyone; 

 ‗refused‘, the child is refused by many other peers. 

For each network, the following indexes are calculated: 

 ‗density measure‘ (from 0 to 1), the number of the existing relations/the total number of 

all relations could exist in the class; 

 ‗expansiveness index‘, the total number of choices made within the class/the number of 

pupils in the class; 

 ‗group cohesion index‘, the number of reciprocal choices made within the class/the total 

number of choices made within the class; 

 ‗in-farness‘ (farness centrality), given by the sum of geodetic distances that link all 

children with one specific pupil
10

; 

 ‗out-closeness‘ (closeness centrality), given by the sum of geodetic distances that link 

one child with all peers of the same network
11

. 

 

Fig. 1 - Network of study relations in the outskirt school – IIIA 

 
                                                      
10

 The in-farness results are not reported in the tables. The lower is the child in-farness, the more central is the 

child position in the network. 
11

 The out-closeness results are not reported in the tables. The lower is the child out-closeness, the more central 

is the child position in the network. 
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Tab. 1 – Choices and refusals, made and received, by the children in the outskirt school – IIIA 

 

Network indexes: ‗density measure‘ = 0,12; ‗expansiveness index‘ = 1,8; ‗group cohesion 

index‘ = 0,4. 

This class is attended by two immigrant pupils: Jasmine and Kevin. The relational position of 

Jasmine, an immigrant female pupil, is on average, having received three choices, an amount like the 

average number of the whole class. Jasmine has two important reciprocal functional relations: with 

Angela and Greta. Angela is the most popular child of the class, chosen by 5 peers for studying 

together. Greta is considered the mediator, able to put in connection unconnected children. Angela and 

Greta are part of the same group of study, made up of 5 female classmates, adding Desiree (she has a 

reciprocal relation with Angela) and Giulia (she has a reciprocal relation with Greta); Jasmine is part 

of this group. It seems that Jasmine has good relation well-being, when she studies with her classmates 

during the afternoon school time. 

The second immigrant pupil is Kevin, a male child, ignored by the other male classmates. 

Looking in detail on the left side of the network, a group of study is made up of Nicholas, Daniele and 

Christian S.; this group is based on two mutual relations: Nicholas and Daniele, Christian S. and 

Nicholas. Kevin reports to choose Christian S. and Nicholas, but they ignore him. Unlike Jasmine, it 

seems that Kevin has many difficulties in connecting with his peers during the activity of study. 
 

Fig. 2 - Network of study relations in the outskirt school - IIIB 

 

Names of 

pupils

Native/

immigrant

Made 

Choices

Received 

Choices

First Made 

Choice

Second Made 

Choice

Made 

Refusals 

Received 

Refusals

First Made 

Refusal

Positional Status in 

the Network

Chiara native 2 0 Lisa Angela 2 0 Ignored

Daniele native 2 2 Davide Nicholas 2 4 Christian L. Refused

Sara native 2 0 Jasmine Davide 2 1 Nicholas S. Ignored

Davide native 0 3 0 0 On average

Giulia native 2 3 Angela Greta 1 1 Daniele A. On average

Christian L. native 0 2 0 7 Refused

Jasmine immigrant 2 3 Greta Angela 1 0 Kevin Z. On average

Angela native 2 5 Jasmine Desiree 1 0 Daniele A. The Popular

Greta native 6 2 Angela Lisa S. 2 0 Chiara A. The Mediator

Desiree native 3 2 Angela Giulia 4 0 Daniele A. On average

Emanuele native 3 0 Christian L. Daniele 3 3 Christian L. Ignored

Nicholas native 3 3 Christian S. Daniele 1 1 Christian L. On average

Christian S. native 1 2 Nicholas 1 1 Christian L. On average

Lisa native 0 3 0 0 On average

Kevin immigrant 2 0 Christian S. Nicholas 2 2 Sara B. Ignored
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Tab. 2 - Choices and refusals, made and received, by the children in the outskirt school – IIIB 

 

Network indexes: ‗density measure‘ = 0,12; ‗expansiveness index‘ = 1,8; ‗group cohesion 

index‘ = 0,2. 

This class is attended by five immigrant pupils: Sofia, Kejsi, Alex, Yi and Leon. The relational 

position of Sofia, an immigrant female pupil, is on average, with an average number of received 

choices. Sofia is a bridge actor; her role is very important in the network, because two distinct groups 

(males and females) would appear without her. Despite her centrality in the network, Sofia has not any 

reciprocal relations (overall, no reciprocal relations appear in the subgroup of the females). Kejsi is 

another female immigrant pupil, whose relational well-being is very low: Kejsi is ignored by the 

others; she tries to make a connection with Alice, but Alice is not interested in her.  

Alex is an immigrant male pupil, with an average number of received choices. Despite the 

absence of reciprocal relations, his relational well-being seems quite good; in fact, Alex chooses 

Andrea and Silvio, who are the central actors of the network. Silvio is the mediator and the male 

bridge actor, being in connection with Sofia. Andrea is considered the most popular child, chosen by 

seven classmates for the study activity. The central position of Andrea gets stronger thanks to the two 

reciprocal relations he has with Alessandro and Silvio.  

Andrea attracts the attention of many male pupils, including Yi, another male immigrant pupil, 

but Andrea does not take him into consideration. Yi tries to have a relation with Leon, without 

success. So, Yi is ignored by others, and Leon is marginalized by the others because he is chosen only 

by Yi. The relational well-being of Yi and Leon is critical. 

Fig. 3 - Network of study relations in the central school - IIIB 

 

Names of 

pupils

Native/

immigrant

Made 

Choices

Received 

Choices

First Made 

Choice

Second Made 

Choice

Made 

Refusals 

Received 

Refusals

First Made 

Refusal

Positional Status in the 

Network

Sofia immigrant 1 2 Lucrezia 2 0 Kejsi On average

Simone native 5 1 Andrea Alessandro 2 0 Christian Q. Marginalized

Alex immigrant 3 2 Silvio Andrea 2 1 Christian Q. On average

Alessia native 1 0 Lucrezia 1 0 Alex Ignored

Andrea native 2 7 Silvio Alessandro 2 0 Christian Q. The Popular

Alessandro native 2 4 Silvio Andrea 1 0 Christian Q. On average

Kejsi immigrant 1 0 Alice 1 1 Lucrezia Ignored

Stefano native 3 1 Silvio Andrea 0 3 Marginalized

Leon immigrant 0 1 0 3 Marginalized

Yi immigrant 2 0 Leon Andrea 1 0 Silvio Ignored

Lucrezia native 0 2 0 1 On average

Silvio native 3 6 Sofia Andrea 2 1 Christian Q. The Mediator

Christian Q. native 3 0 Simone Silvio 1 6 Stefano Refused

Alice native 1 1 Sofia 1 0 Christian Q. Marginalized

Cristian R. native 0 0 0 0 Isolated
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Tab. 3 - Choices and refusals, made and received, by the children in central school – IIIB 

 

Network indexes: ‗density measure‘ = 0,15; ‗expansiveness index‘ = 3,8; ‗group cohesion 

index‘ = 0,2. 

This class is attended by four immigrant pupils: Matteo, Riccardo, Kevin, and Jasmine. Matteo 

is an immigrant male pupil, marginalized by the classmates: Matteo is chosen by two peers, while the 

average degree is 3,8 in the class. Furthermore, he is refused by six peers. It seems that his relational 

well-being seems quite bad; fortunately, Matteo has a reciprocal relation with Valerio, another 

marginalized child. Together, they make a dyad, and this helps them to face their relational position of 

marginalization.  

Riccardo is another immigrant male pupil, marginalized by his classmates: he is chosen by only 

two peers. Unlike Matteo, Riccardo has not any reciprocal relation with anyone; this makes his 

marginal relational position harder to be lived. Kevin also is an immigrant male pupil, marginalized by 

his classmates. He is chosen by few peers, but he has a reciprocal relation with Mattia, contributing to 

give Kevin a better standard of study relations with his classmates (even if Kevin chooses Mattia as 

second, Mattia chooses Kevin as fifth). All immigrant males are excluded by the main group of males, 

composed by Marco (the popular) and the peers he is in relation to during the study.  

Jasmine is an immigrant female pupil, living a central relational position in the network of 

study; Jasmine is considered one of the popular children in the class: she is chosen by ten classmates. 

Jasmine has two strong reciprocal relations with Vera and Nicoletta. Nicoletta is the mediator of the 

network; she is the actor closest to the rest of the children. Jasmine has a very good relational well-

being; in fact, she is part of the central group of the network, made up of Jasmine, Nicoletta, Vera, and 

Caterina. 

 

  

Names of 

pupils

Native/

immigrant

Made 

Choices

Received 

Choices

First Made 

Choice

Second Made 

Choice

Third Made 

Choice

Forth Made 

Choice

Made 

Refusals

Received 

Refusals

First 

Made 

Refusal

Second 

Made 

Refusal

Positional Status in 

the Network

Matteo immigrant 1 2 Valerio 1 5 Claudio Marginalized

Luca native 1 10 Marco 1 2 Claudio The Popular

Allegra native 4 4 Lidia Marco Luca Jasmine 4 2 Claudio Matteo On average

Gabriele native 4 2 Lidia Jasmine Marco Vera 6 4 Claudio Emma Marginalized

Marco native 2 14 Luca Nicoletta 3 0 Caterina Isabel The Popular 

Ginevra native 2 1 Orlando GiulioGiorgio F. 8 6 Claudio Luca Marginalized

Giorgio F. native 2 2 Marco Luca 1 4 Claudio Marginalized

Emma native 4 2 Nicoletta Isabel Vera Vittoria 3 2 Luca Claudio Marginalized

Riccardo immigrant 3 2 Marco Orlando Giorgio S. 3 1 Claudio Giorgio I. Marginalized

Valerio native 4 2 Matteo Giorgio I. Gabriele Jasmine 6 4 Claudio Giorgio S. Marginalized

Giorgio I. native 3 2 Nicoletta Jasmine Marco 2 6 Valerio Claudio Marginalized

Kevin immigrant 3 2 Marco Mattia Luca 3 3 Claudio Gabriele Marginalized

Vera native 6 4 Nicoletta Emma Lidia Jasmine 2 1 Isabel Allegra On average

Isabel native 4 1 Vera Nicoletta Emma Jasmine 3 4 Caterina Carolina Marginalized

Lidia native 4 6 Nicoletta Allegra Marco Luca 3 1 Valerio Claudio On average

Nicoletta native 5 11 Jasmine Luca Marco Lidia 8 0 Claudio Matteo The Mediator

Vittoria native 4 3 Marco Jasmine Allegra Riccardo 3 3 Claudio Giorgio S. On average

Carolina native 6 0 Anna Luca Orlando Giulio Vittoria 4 2 Mattia Riccardo Ignored

Anna native 2 1 Vittoria Nicoletta 4 2 Claudio Jasmine Marginalized

Jasmine immigrant 2 10 Nicoletta Vera 1 1 Claudio The Popular 

Caterina native 5 2 Nicoletta Luca Marco Lidia 8 6 Isabel Matteo Marginalized

Giorgio S. native 3 2 Marco Mattia Orlando 4 5 Claudio Isabel Marginalized

Mattia native 5 3 Marco Luca Caterina Nicoletta 2 4 Claudio Giorgio I. On average

Claudio native 10 0 Giorgio I. Matteo Valerio Gabriele 0 18 Refused

Orlando native 4 5 Giorgio F. Giorgio S. Jasmine Nicoletta 4 1 Vittoria Kevin On average
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Fig. 4 - Network of study relations in the central school - IIIC 

 
Tab. 4 - Choices and refusals, made and received, by the children in the central school – IIIC 

 
Network indexes: ‗density measure‘ = 0,10; ‗expansiveness index‘ = 2,6; ‗group cohesion 

index‘ = 0,3. 

This class is attended by three immigrant pupils: Louis, Mark, and Giovanni Paolo. Mark is 

isolated. He studies alone; he does not choose anyone, and none chooses him, and none refuses him. 

Mark is not part of the network.  

Louis is on average; he receives three choices (the overall average is 2,6). Despite this, no 

reciprocal relations exist between Louis and the others; it means that his study relations have fragile 

bases.  

Names of 

pupils

Native/

immigrant

Made 

Choices

Received 

Choices

First Made 

Choice

Second Made 

Choice

Third Made 

Choice

Made 

Refusals

Received 

Refusals

First Made 

Refusal

Second Made 

Refusal

Positional Status in the 

Network

Cloe native 3 1 Elena Matilde P. Maya 2 1 Eleonora Valeria Marginalized

Louis immigrant 1 3 Mattia 3 0 Manfredo Tommaso On average

Claudia native 0 3 0 0 On average

Vittoria C. native 3 1 Sara Maya Elena 3 1 Valeria Eleonora Marginalized

Viola native 2 2 Vittoria M. Louis 2 0 Alessandro Mattia On average

Niccolò native 5 7 Giovanni Paolo Paolo Sara 2 0 Tommaso AlessandroThe Popular and the Mediator

Maya native 10 5 Giorgia Elena Cloe 3 0 Alessandro Manfredo The Mediator

Manfredo native 2 4 Niccolò Giovanni Paolo 3 2 Matteo Matilde M. On average

Valeria native 2 1 Sara Giovanni Paolo 2 11 Mattia Matilde M. Refused

Paolo native 4 1 Niccolò Alessandro Mattia 1 0 Tommaso Marginalized

Tommaso native 3 1 Giovanni Paolo Matteo Alessandro 2 5 Valeria Matilde M. Marginalized

Vittoria M. native 0 2 0 0 On average

Eleonora native 4 2 Vittoria Maya Elena 1 5 Valeria On average

Mark immigrant 0 0 0 0 Isolated

Matilde M. native 2 2 Viola Mattia 3 9 Valeria Olimpia Refused

Mattia native 1 3 Niccolò 0 3 On average

Laura native 2 2 Maya Giorgia 2 0 Matilde M. Valeria On average

Alessandro native 0 2 0 5 On average

Matteo native 3 2 Giovanni Paolo Niccolò Manfredo 3 1 Matilde M. Valeria On average

Giovanni Paolo immigrant 3 6 Niccolò Manfredo Matteo 2 0 Valeria Matilde M. The Popular  

Matilde P. native 3 2 Maya Elena Claudia 2 1 Matilde M. Eleonora On average

Giorgia native 4 2 Sara Giovanni Paolo Claudia 3 0 Alessandro Tommaso On average

Olimpia native 1 0 Eleonora 2 3 Matilde M. Valeria Ignored

Sara native 4 6 Eleonora Laura Valeria 2 1 Cloe Matilde The Mediator

Elena native 3 5 Sara Vittoria M. Niccolò 5 0 Matilde M. Eleonora On average
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On the contrary, Giovanni Paolo is popular among his classmates. He receives six choices, by 

four males and two females. He has three important reciprocal relations with Niccolò, Manfredo, and 

Matteo; they compose the main male group. The relational well-being of Giovanni Paolo is good, 

thanks to the crucial reciprocal relation with Niccolò; in fact, Giovanni Paolo chooses Niccolò as the 

first, and Niccolò chooses Giovanni Paolo as the first. Considered the most popular (chosen by seven 

classmates) and the mediator of the male network, Niccolò has a central local role, considered the 

reference pupil among the males, the classmate to search when the children are going to study in the 

afternoon school time. Furthermore, Niccolò has a relation with Sara, a female child considered the 

mediator of the whole network, because she puts in relation unconnected children. The relation 

Giovanni Paolo has with Manfredo is also relevant: Giovanni Paolo chooses Manfredo as the second, 

and Manfredo chooses Giovanni Paolo as the second. Equally, the relation between Giovanni Paolo 

and Matteo is significant: Giovanni Paolo chooses Matteo as the third, and Matteo chooses Giovanni 

Paolo as the first. 

 

Conclusions 

Overall, the immigrant children experience a low level of educational integration in the four 

third-grade classes observed in this study. When the pupils are going to study together in the after-

school time, immigrant children are marginalized by their native classmates. Despite that, some 

differences emerge, making a comparison between the relational well-being of immigrant pupils 

attending classes with different levels of internal cohesion. 

In the third-grade classes of the outskirt primary school, immigrant children are part of networks 

with low internal cohesion. The network indexes show that the children report a low number of 

choices made to study together: in IIIA and in IIIB the density measure is 0,12 (12% out of all 

relations exist); the expansiveness index is 1,8 (the average number of choices made by one pupil); the 

group cohesion index is 0,4 in IIIA and 0,2 in IIIB (the percentage of reciprocal choices out of the 

total choices made within the class). In these classes, the relational positions of seven immigrant 

children are observed: none is popular, none is a mediator, three pupils have on average relational 

status, three children are ignored by their classmates, one is marginalized by the others. It seems that 

Jasmine, Sofia and Alex have good relational well-being, but only Jasmine has reciprocal relations 

with her classmates, which make her average position ‗central‘ locally.  

In the third-grade classes of the central primary school, immigrant children are part of networks 

with high internal cohesion. The network indexes show that the children report a high number of 

choices made to study together in IIIC: the density measure is 0,10; the expansiveness index is 2,6; the 

group cohesion index is 0,3. In IIIB these indexes are even higher: the density measure is 0,15; the 

expansiveness index is 3,8; the group cohesion index is 0,2. In these classes, the relational positions of 

seven immigrant children are observed: two children are popular, none is a mediator, one child has on 

average relational status, three pupils are marginalized by the others, one is isolated. It seems that 

Jasmine and Giovanni Paolo have very good relational well-being; in fact, they have a high degree of 

centrality in the networks. Furthermore, they have many reciprocal relations with their classmates, 

making their general central position also ‗central‘ locally. 

The restricted size of this study does not allow to make inferences from the sample to the 

population of roman primary schools; anyway, some conclusions can be drawn. The immigrant 

children, participated in this study, live a lot of difficulties in being accepted by their classmates. They 

are often marginalized by the main groups, sometimes ignored, and, in some cases, they are totally 

ignored. Even when they have an average relation position, reciprocal relations are few and this 

contributes to making their relational difficulties harder to be faced. Despite that, it seems that the 

internal cohesion degree of a network influences the central or marginal position of an actor. In this 
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study, we can assume that the immigrant pupils, attending the central primary schools, have the 

opportunities to hold a central and popular position in the network of study relations; in contrast to 

this, immigrant pupils, attending the primary schools placed in the suburbs of the city, have 

opportunities neither to be popular among the classmates nor to live an happy class atmosphere 

because of the absence of reciprocal relations the best friends have. 
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Abstract 

 

With the emergence of agricultural societies, nomadic life has left its place to settled life. On 

the other hand, it is seen that a continuous migration movement due to economic, social, health or 

political reasons continues in human history. In its most general definition, migration is displacements 

that have a significant impact. According to this definition, migration should be based on distance and 

time. 

The phenomenon of migration is triggered by a better life condition and desire for a better 

place. Therefore, in mass movements such as immigration, space is one of the dominant concepts to be 

discussed and emphasized. At this point, emergency architecture, which deals with the disadvantaged 

groups' accommodation and regular life, comes to the fore. 

Containers are currently used for many different purposes, such as construction sites and 

natural disasters. Although it is not widespread to use as a direct residence, containers are frequently 

preferred in the construction of exhibition halls, offices, studios and art workshops. The low cost, 

sustainability and durability of containers have made containers an important element in architectural 

design in recent years. 

In this study, the masses that have been displaced as a result of migration and diverging from 

existing comfort areas have been taken into consideration and it has been aimed to examine the use of 

containers in emergency architecture from positive / negative aspects. In line with the purpose, the 

technical properties of the container, its application areas, various examples from the world and 

possible application potentials are shared. A situation that requires a state of emergency for societies 

and countries, such as migration, should be handled in detail and investigated in every respect. To the 

phenomenon of immigration; economics, sociology, psychology, international relations, political 

science, geography, history and other related fields of study are obliged to take an approach from their 

own perspective. With this work, architecture and design are considered as a tool that touches human 

life. In the study, it is planned to examine the container and create an advantage / disadvantage 

inventory within the framework of architectural design. In addition, it is considered that the study will 

constitute a basis for emergency response decisions and will contribute to the widespread use of 

containers. 

Keywords: Emergency Architecture, Container, Migration, Sustainability, Design 
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Acil Durum Mimarlığında Konteyner Kullanımı 

 

Öz 

Tarım toplumlarının ortaya çıkmasıyla birlikte göçebe yaĢam yerini yerleĢik yaĢama 

bırakmıĢtır. Buna karĢın, insanlık tarihinde ekonomik, toplumsal, sağlık ya da siyasal nedenlere bağlı 

sürekli bir göç hareketinin devam ettiği görülmektedir. En genel tanımıyla göç, kayda değer 

büyüklükte bir etki taĢıyan yer değiĢtirmelerdir. Bu tanıma göre göç uzaklık ve zaman olgusuna bağlı 

olmalıdır. 

Göç olgusu, insanın daha iyi bir yaĢam koĢulu ve daha iyi bir yer isteğinden tetiklenmektedir. 

Dolayısıyla, göç gibi kitlesel hareketlerde mekân, tartıĢılması ve üzerinde durulması gereken baĢat 

kavramlardandır. Bu noktada ise, dezavantajlı grupların barınması ve düzenli yaĢamıyla ilgilenen acil 

durum mimarlığı ön plana çıkmaktadır.  

Konteynerler halihazırda, Ģantiye alanları ve doğal afet gibi birçok farklı amaç için 

kullanılmaktadır. Doğrudan konut olarak kullanımı yaygın olmasa da sergi salonu, ofis, stüdyo, sanat 

atölyelerinin inĢasında konteyner sıkça tercih edilmektedir. Konteynerlerin düĢük maliyetli oluĢu, 

sürdürülebilirliği, dayanıklılığı son yıllarda konteynerleri mimari tasarımda önemli bir eleman haline 

getirmiĢtir.   

Bu çalıĢmada, göçün bir sonucu olarak yer değiĢikliği yaĢayan ve mevcut konfor alanlarından 

uzaklaĢan kitleler göz önüne alınmıĢ ve acil durum mimarlığında konteyner kullanımının 

olumlu/olumsuz açılardan irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Amaç doğrultusunda, bir yapı elemanı olarak 

konteynerin teknik özellikleri, uygulama alanları, dünyadan çeĢitli örnekler ve olası uygulama 

potansiyelleri paylaĢılmıĢtır. Göç gibi toplumlar ve ülkeler açısından olağanüstü hâl gerektiren bir 

durum, her açıdan detaylıca ele alınmalı ve araĢtırılmalıdır. Göç olgusuna; ekonomi, sosyoloji, 

psikoloji, uluslararası iliĢkiler, siyaset bilimi, coğrafya, tarih ve diğer ilgili çalıĢma alanları kendi 

perspektiflerinden yaklaĢım getirmekle yükümlüdürler. Bu çalıĢmayla birlikte, mimarlık ve tasarım 

insan yaĢamına temas eden bir araç olarak ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada mimari tasarım çerçevesinde 

konteynerin irdelenmesi ve avantaj/dezavantaj envanterinin oluĢturulması planlanmaktadır. Ayrıca 

çalıĢmanın, acil duruma bağlı geliĢtirilecek yerinde müdahale kararları için bir altlık teĢkil etmesi ve 

konteyner kullanımının yaygınlaĢtırılması adına katkı sağlayıcı bir etki yaratması düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Mimarlığı, Konteyner, Göç, Sürdürülebilirlik, Tasarım 

 

 

GĠRĠġ 

Göç olgusu, insanın daha iyi bir hayat sürdürme mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik, 

toplumsal ya da siyasal nedenlerden kaynaklanan göç olayları zorunlu veya gönüllü bir biçimde, ülke 

sınırları içinde ya da farklı ülkeler arasında gerçekleĢmektedir (Aksoy, 2012). Bu çalıĢmada, göçün bir 

sonucu olarak yer değiĢikliği yaĢayan ve mevcut konfor alanlarından uzaklaĢan kitleler göz önüne 

alınarak, acil durum mimarlığında konteyner kullanımının olumlu/olumsuz açılardan irdelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Amaç doğrultusunda; bir yapı elemanı olarak konteynerin teknik özellikleri, uygulama 

alanları, dünyadan çeĢitli örnekler ve olası uygulama potansiyellerinin tartıĢılması hedeflenmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın çerçevesi, mülteciler baĢta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların daha iyi yaĢam 

koĢullarına sahip olması için tasarım çözümleri sunan acil durum mimarlığı kapsamında konteyner 

kullanımı ile sınırlandırılmıĢtır.  
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GENEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde çalıĢmanın odak noktası olan göç ve acil durum mimarlığı iliĢkisi kurulmuĢ ve acil durum 

mimarlığı için önemli yapı elemanı kabul edilen konteyner hakkında bilgi aktarılmıĢtır. Son olarak ise 

dünyadan konteyner kullanım örnekleri, görseller eĢliğinde sunulmuĢtur. 

 

Acil Durum Mimarlığı ve Göç ĠliĢkisi 

Ġnsanın daha iyi koĢullarda yaĢama isteği, göç olgusunu tetiklemektedir. Dolayısıyla, kitlesel bir yer 

değiĢtirme olan göç konusunu ele alırken, mekân kavramı göz önünde bulundurulmalıdır. Acil durum 

mimarlığı, mekânsal çözüm önerilerini dezavantajlı gruplar özelinde ele alır ve bu grupların daha 

konforlu mekanlarda yaĢamı ile ilgilenir. Zorunlu sebeplere bağlı mevcut yaĢam alanlarından 

uzaklaĢan kitlelerin barınma sorunları; sağlıklı, akıllıca tasarlanmıĢ ve rasyonel organize edilmiĢ 

mekanlar ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada ise acil durum mimarlığı devreye girmektedir (Sarı 

vd., 2020).  

Acil durum mimarlığı afet sonrası özellikle barınma ihtiyacını karĢılamaya yönelik olarak ortaya 

çıkmıĢ ve geniĢleyerek hem afet öncesi önlemleri hem de afetten sonra geçici barınma ihtiyacını 

karĢılamanın yanı sıra hasar gören yapıları onarmayı da içererek ―resilience‖ (dayanıklı-esnek) 

kavramını oluĢturmaktadır. Acil durum mimarlığına baktığımızda yapı ölçeğinde; taĢınabilir, 

katlanabilir, eklemlenebilir, ekonomik ve ergonomik olmalıdır. Bu yapılaĢma; yalnızca deprem, sel 

gibi bölgesel bir afete çözüm olmasını yanı sıra; küreselleĢen kentler ve Dünya‘da yaĢanan yoğun 

göçlere bir çözüm olması; yerleĢimler tarihi ele alınarak baĢlanan, geleceğin yerleĢmelerinin nasıl 

olacağı sorgulamasına da mekânsal bir çözüm olarak karĢımıza çıkmaktadır (AkĢit, 2020). 

 

Acil Durum Mimarlığında Konteyner 

Konteyner, özellikle son yıllarda hazır bir ürün olmasının sağladığı avantaj sayesinde göç ve doğal 

afet gibi acil durum anlarında kullanıĢlı ve pratik bir tasarım öğesine dönüĢmüĢtür. Konteyner 

boyutları çeĢitlerine göre farklılıklar gösterse de atölyelerde kullanımlara göre özel üretim imkanları 

da vardır. Ofis, stüdyo, restoran, sergi salonu, sanat atölyesi gibi yapılarda kullanımına da 

rastlanmaktadır.  

Yaygın olarak kullanılan 3 tip konteyner bulunmaktadır (ġekil 1): 

● 20‘ Standart 

● 40‘ Standart 

● 40‘ Yüksek Hacim 
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ġekil 1. Konteyner tipleri ve özellikleri (Anonim – 1, 2020) 

 

40‘ standart ve yüksek hacim konteyner tipleri arasındaki en temel fark yüksekliktir (en ve boy 

uzunlukları eĢittir.). Yükseklik farkından kaynaklı ise hacimsel anlamda 40‘ yüksek hacim tipi daha 

büyüktür (standart: 67,7 m3 iken yüksek hacim: 76 m3). Dolayısıyla sadece hacimsel farka sahip 

iĢlevsel anlamda benzer olan konteyner tipleri arasında seçim yapmak kullanıcının tercihlerine 

bağlıdır. 

Konteynerlar, standart üretimin dıĢında, taĢ yünü yalıtım ve izolasyon, epoksi zemin uygulaması, 

baklava sac zemin uygulaması, ahĢap lambri uygulaması, betopan kaplama, sandviç panel kaplama, 

Alucobond kaplama, ahĢap kaplama, hidrolik açılır kapaklar, uzaktan kumandalı panjur/kepenk 

uygulamaları gibi ihtiyaçlara uygun birçok uygulamaya uygun yapıdadır. 

 

Konteyner Kullanım Örnekleri 

KullanılmıĢ konteynerların mimari projelerde kullanılması hem inĢa hem de inĢa temeli açısından 

diğer (betonarme kiremit vs.) çalıĢmalara oranla maliyet açısından avantaj sağlar. Sürdürülebilirlik 

ilkesiyle, geri dönüĢüme yüksek katkı sağlayan hazır konteynerlar, ustalıkla tasarlandığında son derece 

yaratıcı ve estetik yeni bir yaĢam alanı olabilmektedir. Amsterdam‘da bir öğrenci yurdu (ġekil 2), 

temel yapı malzemesi olarak konteyner kullanılarak inĢa edilmiĢtir (Anonim – 2, 2014). 
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ġekil 2. Öğrenci yurdu, Amsterdam  

 

Konteynerlar, sürdürülebilirlik, yeĢil politikalar ve geri dönüĢüm konularında artı bir değer olarak 

kurgulanmaktadır. Konteynerlar afet sonrası dönem inĢasından toplu konut projelerine kadar pek çok 

farklı alanda kullanılmaktadır. Bir diğer örnek ise, Mumbai‘de aĢırı nüfus sorunun yönelik geçici 

konut sağlamak üzere Ganti + Asociates (GA) Design firması tarafından tasarlanan konteyner 

gökdeleni fikridir (ġekil 3) (Rosenfield, 2015). 

 

ġekil 3. Konteyner gökdelen, Mumbai  

 

Acil durum mimarlığında konteyner kullanımı; basitliği, ekonomik oluĢu ve esnekliği nedeniyle son 

yıllarda sıkça tercih edilmektedir. Bu örnekte ise NYC, acil durum barınakları olarak kullanılacak 

konteynerlerden inĢa edilmiĢ dairelerle (ġekil 4, ġekil 5) bir sonraki felakete hazırlık çalıĢması 

yapmaktadır. 160 birimlik bir prototipten oluĢan bu proje, olası bir afet durumunda evsiz kalacak 
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insanların standartlarını korumak amacıyla yapısal ve toplumsal bir test niteliğindedir. (Vinnitskaya, 

2012). 

 

ġekil 4. Acil durum barınakları, NYC  

 

 

ġekil 5. Acil durum barınakları, NYC  

 

Kopenhag'ın merkezinde öğrenciler için düĢük maliyetli barınma sağlamayı amaçlayan tasarım, yüzer 

bir platform üzerine yerleĢtirilmiĢ dokuz nakliye konteynerinden oluĢmaktadır (ġekil 6, ġekil 7). 

Konteynerlerde 15 stüdyo daire bulunur. Her blok, platform merkezinde bulunan bahçenin ortak 

kullanımı için kendi uçlarıyla örtüĢecek Ģekilde açılanmıĢtır. Kopenhag limanı kentin kalbinde ama 

henüz âtıl ve az geliĢmiĢ bir bölgededir. Tasarım, liman kentlerinde en iyi Ģekilde kullanılacak bina 

tipolojisi için öğrencileri Ģehir merkezinde tutacak bir konut çözümü sunmaktadır (Anonim – 3, 2018). 

 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 121 

 

 

ġekil 6. Öğrenciler için barınak, Kopenhag  

 

ġekil 7. Öğrenciler için barınak, Kopenhag 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, yapılan araĢtırmalar doğrultusunda acil durum mimarlığında kullanılmak amacıyla 

konteynerlerin avantajları ve dezavantajlarından bahsedilmiĢtir.  

Konteyner kullanılan mimari çözümlerin avantajlarını sıralamak gerekirse; 

•DüĢük maliyetlidir (Ekonomik) 

•Yüksek mukavemetlidir 

•Modülerdir 

•Kolay taĢınabilir 

•Hafriyat gerektirmeden kısa bir zemin hazırlığı ile hızlıca inĢa edilebilmektedir 
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•Çevre dostu, ekolojik ve sürdürülebilirdir. 

Konteynerlerin asıl kullanım alanı deniz taĢımacılığıdır. Mimari çözümlerde ise çoğunlukla 

kullanılmıĢ konteynerler tercih edilir. Bu açıdan, düĢük maliyetlerde konteynerler yapı elemanı olarak 

temin edilebilir. Deniz taĢımacılığında kullanılmıĢ ve ıskartaya ayrılmıĢ konteynerlerin yapılarda 

yeniden kullanımı, atık her malzemenin kullanımı gibi çevreci ve ekolojik bir tutumdur. Konteynerler, 

çelik strüktürleri ile oldukça yüksek mukavemete sahiptir. Bu özellik, konteynerlerin kullanıldığı 

yapılarda hafriyat gerekliliğini ortadan kaldırır ve inĢa sürecini hızlandırır. Konteynerler, formu 

itibariyle birbirleriyle eklemlenmeye uygun yapıdadır. Dolayısıyla, konteyner kullanılarak modüler 

yapılar üretmek mümkündür.  

Mimari çözümlerde konteyner kullanımının avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bu dezavantajları sıralamak gerekirse; 

•Yalıtım ve ısı kontrolü 

•Yenileme maliyeti (KullanılmıĢ konteyner için) 

•Kullanıma hazırlanma sürecinde bırakılan karbon ayak izi  

•Fosfor, kurĢun vb. esaslı boyalardan kaynaklı insan sağlığına tehdit 

Konteynerlerin birincil iĢlevinin taĢımacılık olduğundan bahsedilmiĢti. Bu sebepten, mimarî çözümler 

için kullanılan konteynerler yalıtım ve ısı açısından yetersiz kalmaktadır. Ek iĢlemler ile sorunun 

üstesinden gelinebilmektedir fakat bu iĢlem belirli bir bütçe gerektirmektedir. KullanılmıĢ 

konteynerlerde hasarlar olasıdır. Yalıtım ve ısı kontrolünün sağlanması için gereken ek masraf, 

kullanılmıĢ konteynerlerin yenilenmesi için de gereklidir. Konteynerlerin mimarlıkta yapı elemanı 

olarak kullanılması, belirli bir hazırlık sürecini gerektirir. Bu hazırlık süreci ise doğrudan karbon ayak 

izi oluĢturmaktadır. Bu hazırlık sürecinden dikkate alınması gereken en önemli noktalardan birisi ise 

sağlık konusudur. Konteynerlerin fosfor, kurĢun vb. esaslı boyalardan üretildiği bilinmektedir. 

Dolayısıyla, konteynerlerin yapılarda kullanılması için bu sorunun giderilmesi gerekmektedir.  

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Göç hareketleri, insanın daha iyi ―yer‖ ihtiyacından tetiklenmektedir. SavaĢlar, doğal afetler ve 

istihdam gibi nedenler ile toplulukların göç ettiği görülmektedir. Özellikle savaĢ ve doğal afet gibi 

durumlar, acil kategorisinde değerlendirilir ve bu noktada acil durum mimarlığı çözümlerine 

baĢvurmak gerekmektedir. Acil durum mimarlığı kapsamında üretilen çözümler ile toplulukların daha 

konforlu ve yaĢanabilir alanlarda konaklaması sağlanabilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında, göç eden 

toplulukların yerleĢimlerinde kullanılmak üzere üretilen yapı çözümlerinde konteyner kullanımı ele 

alınmıĢtır. Bu doğrultuda konteynerlerin genel yapısı incelenmiĢ ve dünyadan örnekler aktarılmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda ise, acil durum mimarlığında konteyner kullanımının avantajları ve 

dezavantajları belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmadan faydalanılarak, mimarlıkta konteyner kullanımının 

yaygınlaĢması ve kapsamının geniĢletilmesi mümkün olabilir. Özellikle son yıllarda, acil durum 

kategorisinde değerlendirilen durumlar için konteynerler bir yapı elemanı olarak sıkça 

kullanılmaktadır. Bu çalıĢma, bir sonraki aĢamada geliĢtirilebilecek çözüm önerisiyle konteyner 

kullanımına katkı sağlama potansiyelindedir. Ayrıca bu çalıĢmada oluĢturulan avantaj/dezavantaj 

incelemesinden faydalanılarak, planlanan mimarî çözümlerde konteyner kullanımının gerekliliğine 

karar verilebilir. Son olarak, bu çalıĢmanın, benzer nitelikte çalıĢmalara referans niteliği taĢıması 

beklenmektedir.  
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Abstract 

Magnesium based compounds are attracting tremendous interest owing to their lightweight, high 

hydrogen storage capacity, low price, safety and abundance. Therefore, this study focuses on revealing 

critical physical parameters of ternary half-Heusler MgVSn as a potential hydrogen storage material. 

Several crucial parameters along with structural analysis are obtained using first principle calculations 

as a tool which is proven to be a great tool to reveal and study extremely important parameters of 

materials without the need synthesising them. By adopting this tool, ternary half-Heusler MgVSn 

compounds is investigated for hydrogen storage in terms of structural, elastic, mechanical, electronic 

and vibrational properties for the first time as far as the authors` knowledge. Our elastic and 

mechanical stability analysis revealed that MgVSn is mechanically stable. Furthermore, electronic 

band structure and phonon dispersion curves of MgVSn are investigated and evaluated for dynamical 

stability. The detailed results of MgVSn are presented for the first time and can serve as a reference 

data. 

Keywords: First Principle Calculations, Physical Properties, Stability, Hydrogen Storage. 

 

1. INTRODUCTION 

Metal hydrides have been adopted as solid state storage of hydrogen especially for automotive 

applications [1]. With a reversible 7.6 wt. % hydrogen capacity magnesium hydrides have gained a lot 

attention. In addition, magnesium is abundant in Earth`s surface composition (⁓2.5%), non-toxic, safe 

(compared to alkaline metals which undergo violent reactions under oxidising conditions) and its 

production industry is well known [2].  However, there are still some obstacles to be overcome with 

magnesium hydrides such as slow kinetics during hydrogenation and dehydrogenation, unbreakable 

bonding between magnesium and hydrogen and high stability [1]. Magnesium alloys have been 

studied to lower thermodynamic stability and drop the equilibrium temperature [3]. Mg-Ni and Mg-Cu 

binary alloys were studied intensively and displayed promising results [4, 5]. Mg1-xNix alloys were 

prepared with different compositions (0 ≤ x≤ 0.33) by adopting melt-spinning method and observed an 

increasing hydrogen sorption kinetics with Ni [6]. Additionally, Ni tends to destabilize Mg-H bonding 

hence reducing the dehydrogenation temperature [3].  Recently, Mg-Ni and Mg-Cu nano-powders 

were successfully prepared by adopting physical vapour deposition method and phase formations were 

confirmed [7]. The impact of ball milling on hydrogenation properties of binary Mg-Cu system was 

also investigated and reported an activated reversible hydrogenation reaction with reduced particle size 

[8]. Hydrating and dehydrating processes of Mg-Ni was studied using thermogravimetric analysis [9]. 

The search for Mg-based systems for better and practical hydrogen storage materials led research to 

magnesium alloys. Therefore, this study will focus on revealing elastic, electronic and vibrational 

properties of MgVSn alloy for hydrogen storage applications.  

 

2. METHOD OF COMPUTATION 

First principle calculations were performed in order to reveal extensive properties of MgVSn. The 

calculations were carried out by adopting ab initio density functional theory (DFT) [10, 11] within the 

Quantum-Espresso software package [12]. Perdew-Burke-Ernzerhof, generalized gradient 
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approximation ( PBE-GGA) was utilized for the exchange correlation potential [13]. The electronic 

wave functions were enlarged in plane-wave basis to initiate a kinetic energy cut off to 40 Ry, while 

the cut off energy for the electronic charge density was taken as 400 Ry. A 10x10x10 k-points mash 

was utilized to represent the Brillouin zone. A Methfessel-Paxton [14] smearing parameter with a 

width of  = 0.02 Ry was applied for the integration up to the Fermi surface so as to achieve a smooth 

density of states. The lattice dynamic computations were done within the framework of the DFPT [15, 

16]. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The crystal structure of MgVSn is C1b type structure with the space group F ̅ m (221). The crystal 

structure of MgVSn is shown in Figure 1. The total energy is computed based on the unit cell.  The 

obtained total energy is then matched to Murnaghan‘s equation of state [17] to collect lattice constants 

(a) in the equilibrium phase and bulk modulus (B). The obtained lattice constant, bulk modulus and 

elastic constants of MgVSn are presented in Table 1. 

 

 
 

Figure 1: Crystal structure of MgVSn. 

The mechanical stabilities of materials are generally evaluated by using elastic constants. Elastic 

constants provide information about stability, anisotropic behaviour, internal forces, ductility and 

brittleness [18]. For a cubic system, there are three independent elastic constants exist;           and 

    which are presented in Table 1. These constants define the mechanical stability of  a material by 

[19]; 

 

(       )                          (        )                                                         (1) 

 

Equation 1 also limits Bulk modulus as; 

 

                                                                                                                                   (2) 

 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 126 

 

As can be noticed from Table 1 that MgVSn fulfils both mechanical stability criteria given in equation 

1 and 2. This indicates that MgVSn is mechanically stable material. 

 

Table 1. The calculated lattice constants (a), Bulk modulus (B), elastic constants (C11, C12, C44) and 

Cauchy Pressures (CP) of MgVSn. 

 

 

 

Bulk and 

Shear modulus of materials can be used to estimate materials ability to resist volume change under 

pressure. The calculated bulk and Shear modulus of MgVSn is given in Table 2 along with other 

critical parameters. It can be predicted that MgVSn will show a resistance to volume change under 

pressure since bulk modulus of MgVSn is higher than that of Shear modulus. In addition, the ratio of 

bulk modulus to Shear modulus B/G is also computed. It is accepted that if this ratio is higher than 

1.75, the material shows a ductile nature, if it is lower than 1.75, the material is classified as brittle 

material [20]. Based on the 4.01 value of B/G given in Table 2, it can be said that MgVSn is a ductile 

material which is an excellent property for solid state hydrogen storage materials especially for 

portable applications. Moreover, the nature of bonding within MgVSn is examined via Poisson‘s ratio 

and Cauchy pressure. It is accepted that if the Poisson‘s ratio is around 0.1, the solid shows covalent 

bonding characteristics, if it is around 0.25, it demonstrates ionic bonding characteristics [20, 21]. 

Based on Poisson‘s ratio of MgVSn, ionic bonding seems to be dominant.  Cauchy pressure 

(CP=C12−C44) gives insight about angular atomic bonding characteristics of metarials.  On the 

assumption that Cauchy pressure is more positive, the solid exhibits more metallic characteristics, 

otherwise the solid shows angular character in the bonding [20, 22, 23].Therefore, it is safe to say that 

MgVSn is ductile and more metallic. Young modulus of materials show stiffness. As the value of E 

increases, the material becomes stiffer. Thus, it may also be said that MgVSn is a stiffest material. The 

Debye temperature, ΘD, is calculated to determine the thermal characteristics of the material. The high 

ΘD value here means a higher thermal conductivity in relation to the material. The calculated Debye 

temperature for MgVSn is 215.91 K. 

 

Table 2. The calculated Bulk modulus (B), Shear modulus (G), B/G ratios, Poisson's ratios (σ) and 

Young's modulus (E), Debye Temperature of MgVSn. 

Material B G B/G σ E ΘD (K) 

MgVCr 63.18 15.72 4.01 0.385 43.55 215.910

0  

The electronic band structure of MgVSn along the high symmetry directions in the Brillouin zone 

using the generalized gradient approximation (GGA) is given in Figure 2. The Fermi energy level is 

set to 0 V by extracting Fermi energy value from electronic band energies and shown as dot lines in 

Figure 2. As seen from Figure 2 that electronic bang energies cut the Fermi level and the valence and 

conduction bands interfere with each other.   Therefore, it can be said that MgVSn is metallic in 

nature. In order to better understand the electronic characteristics of MgVSn, total and partial density 

of states (DOS) is presented in Figure 3. As can be seen from total and partial densities of the states, 

the main contribution to the Fermi level is provided by V-3d states with little contribution from Sn-5p 

states. 

 

Material a B C11 C12 C44 C12 - C44 (CP) 

MgVSn 6.452 63.18 81.40 54.07 17.26     36.81 
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The lattice dynamic properties of MgVSn is also studied using the linear response approach applied in 

the Quantum-ESPRESSO package program [24]. Figure 4 exhibits phonon dispersion curves along the 

various symmetry directions in the first Brillouin region. There are nine phonon modes since there are 

three atoms in the primitive unit cell of MgVSn. The first three in the lower frequency range of these 

phonon branches are acoustic modes and the others are the optical modes. As can be seen from the 

Figure, there is no negative mode in computed phonon dispersion curves, indicating that MgVSn 

dynamically stable. 

 
Figure 2: Electronic band structure of MgVSn. 

 

 
Figure 3: The total and partial density of states of MgVSn. 
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Figure 4: The phonon dispersion curve of MgVSn. 

4. CONCLUSION 

In this paper, elastic, electronic and vibrational features of MgVSn has been examined in the density 

functional theory framework. The obtained lattice parameters and elastic constants are used to 

examine mechanical stability. The Young modulus, Poisson‘s ratio and Cauchy pressures of alloys 

have been evaluated. It is found that MgVSn is ductile at zero pressure. The electronic band structures 

of MgVSn indicated metallic character. The phonon dispersion curve does not have negative phonon 

frequencies, indicating that MgVSn is also dynamically stable. 
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Abstract 

 

Purpose 

In this study, the effect of impregnation vacuum and diffusion time on the adhesion resistance of 

Spruce (Picea orientalis L.) wood, which was impregnated with Timbercare Aqua substance and 

adhered with polyurethane glue, was investigated so that the areas of use in the wood industry were 

tried to be determined.. 

Design / Methodology / Approach 

The cuts were made according to the standards specified in the preparation of the experiment. Care 

was taken to ensure that all specimens did not have a fibrous structure, crack, knot, color defects 

(fungus, rot, etc.). While determining 100x50x30 mm test samples in determining the level of 

adhesion, it was carried out according to TS EN 205 standard (150x20x0.75 mm) in determining the 

adhesion resistance change. 

Findings 

According to the results of the experiment; The highest % retention occurred in 30 minutes vacuum 40 

minutes diffusion (2.78%), the lowest 30 minutes vacuum 50 minutes diffusion (1.96%). The highest 

air dry specific gravity 30 minutes vacuum 50 minutes diffusion (0.43 g / cm
3
), the highest full dry 

specific gravity weight 30 minutes vacuum 50 minutes diffusion (0.41 g / cm
3
); The highest value in 

adhesion resistance was determined at 30 minutes vacuum 40 minutes diffusion (2.70 N / mm
2
), the 

lowest 30 minutes vacuum 60 minutes diffusion (2.61 N / mm
2
). 

Originality / Value 

In the present century, where human / environmental health is at the forefront, producing new 

preservatives is loaded as a duty to large joint stock companies as well as R&D studies. A wide variety 

of strong products are available. Although many product ranges are created against effects such as fire, 

air, water, etc., wood should be applied in a wide variety of wood and at different time periods and the 

results to be shared should be shared. 

Keywords: Timbercare Aqua,, Impregnation, Adhesion resistance, Spruce wood, Wood / furniture 

industry.          
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ÇeĢitli Emprenye Maddelerinin Çözelti Konsantrasyon Yapısının YapıĢma 

Direnci Üzerine Etkisi 

 

Öz 

Amaç 

Bu çalıĢmada, emprenye vakum, difüzyon süresinin Timbercare Aqua maddesi ile emprenye edilmiĢ 

ve poliüretan tutkalı  ile yapıĢtırılmıĢ Ladin  (Picea orientalis L.) odununun yapıĢma direncine etkisi 

araĢtırılmıĢ  böylelikle  ahĢap endüstrisinde kulanım  alanları  belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Model / Metodoloji / YaklaĢım 

Deney örnek hazırlığında belirtilen standartlara gore kesimler gerçekleĢtirilmiĢtir.Tüm örneklerin lifsel 

yapısı düzgünlüğü, çatlak, budak, renksel bozukluklar (mantar, çürüklük vb) olmamasına özen 

gösterilmiĢtir. Tutunma düzeyinin tesbitinde 100x50x30 mm ölçüsünde deney örnekleri hazırlanırken 

yapıĢma direnci değiĢiminin belirlenmesinde TS EN 205 standartına (150x20x0.75 mm) göre 

gerçekleĢtirilmiĢtir 

Bulgular 

Deney sonuçlarına göre; en yüksek % retensiyon 30 dakika vakum 40 dakika difüzyonda ( % 2.78) ,en 

düĢük 30 dakika vakum 50 dakika difüzyonda  (%1.96)  gerçekleĢmiĢtir. En yüksek hava Kurusu 

özgül ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.43 g/cm
3
), en yüksek tam kuru özgül ağırlık  

ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.41 g/cm
3
), yapıĢma direncinde en yüksek değer 30 

dakika vakum 40 dakika difuzyonda (2.70 N/mm
2
), en düĢük 30 dakika vakum 60 dakika difuzyonda 

(2.61 N/mm
2
) tesbit edilmiĢtir. 

Özgünlük 

Ġnsan/çevre sağlığının ön plana çıktığı günümüz yüzyılında yeni koruyucu maddeler üretmek ARGE 

çalıĢmalarının yanında çok büyük anonim Ģirketlere görev olarak yüklenmiĢ durumdadır. Çok çeĢitli 

güçlü mamuller mevcuttur. Yangın,hava ,su vb etkilere karĢı bir çok ürün yelpazesi oluĢturulsa da  çok 

çeĢitli odun ve değiĢik zaman süreçlerinde ahĢaba uygulanması ve çıkacak sonuçların paylaĢılması 

gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Timbercare Aqua, ,Emprenye, Yapışma direnci, Ladin odunu, Ahşap/mobilya 

endüstrisi. 

. 

1. GĠRĠġ 
 Ağaç iĢleri endüstrisinin temel hammaddesi olan ağaç malzeme günümüzde azalan doğal 

kaynaklar arasında yer almaktadır. Ancak uygun kullanımı ve korunması halinde artan odun 

hammaddesi ihtiyacını karĢılayabilir düzeydedir. Odun hammaddesi gerek masif gerekse çeĢitli levha 

ve kompozit ürünlere dönüĢtürülerek çok çeĢitli alanlarda kullanılmakta, farklı kesitlerdeki tekstürü 

dekorasyonda diğer malzemelere göre daha ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Ağaç malzemenin 

higroskopik madde olması nedeniyle, kullanım yerindeki havanın sıcaklık ve bağıl nemine uygun bir 

denge rutubetine ulaĢmak için çevresindeki hava ile rutubet alıĢ veriĢinde bulunmakta, bu alıĢ veriĢ lif 

doygunluk noktası altında meydana geldiği takdirde boyutları ve hacmini değiĢtirmekte, yanabilmekte, 

biyotik ve abiyotik etkenlerle tahrip edilebilmektedir  (Keskin,H., Örs, Y., 2008:183). Emprenye 

iĢlemi ağaç malzemenin bünyesinde oluĢan çürüme, yanma ve boyutsal çalıĢmasını önlemek amacıyla 

belli standart ve normlara göre özel tesislerde değiĢik kimyasal maddelerin ağaç malzemeye nüfuz 

ettirilmesidir. Emprenye iĢlemi sonucunda ağaç malzemenin ömrü 7-8 kat daha artmaktadır (Batan, F., 

2009:287-292). Emprenyeli ağaç malzemelerin; mantar ve böceklere karĢı dayanıklı olması, kurulum 

iĢlemlerinin kolay olması, yerinde bakım ve onarım masraflarının diğer alternatif ürünlere oranla daha 
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düĢük olması, ekonomik olması gibi nedenlerden dolayı ağaç malzemeler çeĢitli odun koruyucu 

kimyasal maddelerle emprenye edilmektedir (Dizman, E.,2005).   

 Yapılan bir araĢtırmada  sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve doğu kayını (Fagus orientalis L.) 

odunundan hazırlanan. deney örnekleri Polivinilasetat (PVAc), Üre-formaldehid (UF), Melamin-

formaldehid (MF) ve Fenolformaldehid (FF) tutkallarının kendi aralarında % 0, 15, 35, 50 

oranlarındaki modifikasyonları ile hazırlanmıĢtır. Hazırlanan deney örnekleri TS EN 205 esaslarına 

göre üç farklı ortamda bekletilmiĢtir. Daha sonra deney örneklerine DIN 53 255 esaslarına göre çekme 

deneyi uygulanmıĢtır. Deneyler sonunda, tutkal modifikasyonunun yapıĢma performansını standart 

atmosferde önemli derecede etkilemediği, soğuk suda bekletme ve kaynatma ortamında artırdığı tespit 

etmiĢlerdir (Altınok ve ark.,2000) . 

 Klebit 303, Kleiberit 305.0 ve Süper Lackleim 308 tutkalları ile yapıĢtırılan Doğu kayını, 

sapsız meĢe ve sarıçam odunlarında en yüksek liflere paralel yapıĢma direncinin sırası ile Klebit 303 

tutkalının kullanıldığı Doğu kayını ve sapsız meĢede, en düĢük ise Süper Lackleim 308 tutkalının 

kullanıldığı sapsız meĢe ve Klebit 303 tutkalının kullanıldığı sarıçamda elde etmiĢlerdir (Atar ve 

Örs,1999). 

 Bir çalıĢmada, Klebit 303, Kleiberit 305.0 ve Süper Lackleim 308 tutkalları ile muamele 

edilmiĢ Doğu kayını (Fagus orientalis lipsky), Sapsız meĢe (Quercus petraea spp.) ve Sarıçam 

(Pinussylvestris l.) odunlarının yapıĢma dirençleri belirlenmiĢtir( Örs ve ark., 1999). ÇalıĢma 

sonuçlarına göre, en yüksek yapıĢma direncini Klebit 303 tutkalı ile Doğu kayını (89,80 N/mm²) ve 

Sapsız meĢe (89,50 N/mm²), en düĢük yapıĢma direncini ise Süper Lackleim 308 tutkalı ile Sapsız 

meĢe (50,18 N/mm²) ve Klebit 303 tutkalı ile Sarıçam (50,45N/mm²) verdiği bulunmuĢtur.  Bazı ağaç 

malzemeleri emprenye ederek yapıĢma direnci değerlerini belirlemiĢ ve en yüksek değeri daldırma 

yöntemi ve Tanalit-CBC ile emprenye edilen Doğu kayınında Klebit tutkalı 303 ile (11.84 N/mm²), en 

düĢük değeri vakum yöntemi ve Tanalit-CBC ile emprenye edilen sarıçam odunda kleberit 305.0 

tutkalı ile (3.1 N/mm²) belirlemiĢlerdir (Örs vd., 2000). Ağaç türüne göre yüzeye yapıĢma direnci en 

yüksek Doğu kayınında (7.347 N/mm²), en düĢük sarıçamda (5.087 N/mm²) bulmuĢ; Doğu kayınında 

yapıĢma direnci, sapsız meĢeden %13, sarıçamdan % 44 daha fazla çıktığını bildirmiĢ ,yapıĢma 

direncinde ağaç türünün etkili olduğu, bu etkinin baĢlıca yoğunluk ve yüzey özelliklerinden 

kaynaklanabileceğini belirtmiĢlerdir (Atar, 2007).   

 Bu çalıĢmada, emprenye vakum, difüzyons süresinin Timbercare Aqua maddesi ile emprenye 

edilmiĢ ve poliüretan tutkalı  ile yapıĢtırılmıĢ Ladin  (Picea orientalis L.) odununun yapıĢma direncine 

etkisi araĢtırılmıĢ  böylelikle  ahĢap endüstrisinde kulanım  alanları  belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1.Materyal 

 AraĢtırmada  ülkemiz odun türlerinden Ladin odunu (Picea orientalis L.) belirlenmiĢ ve 

standartlar doğrultusunda  örnek kesimleri  radyal yönde diri odun kısımlarından elde edilmiĢtir.  

Emprenye materyali olarak Timbercare Aqua kullanılmıĢ olup, tutkal türü olarak polüretan (PVA) 

tercih edilmiĢtir TS 53 (1981),TS 2470 (1976). 

 

2.2.Yöntem 

2.2.1.Deney Örnek  Hazırlığı 

 Deney örnek hazırlığında belirtilen standartlara gore kesimler gerçekleĢtirilmiĢtir.Tüm 

örneklerin lifsel yapısı düzgünlüğü, çatlak, budak, renksel bozukluklar (mantar, çürüklük vb) 

olmamasına özen gösterilmiĢtir. Tutunma düzeyinin tesbitinde 100x50x30 mm ölçüsünde deney 

örnekleri hazırlanırken yapıĢma direnci değiĢiminin belirlenmesinde TS EN 205 standartına 

(150x20x0.75 mm) göre gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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2.2.2.YapıĢma Direnci (N/mm
2
) 

 TS EN 205 standartlarında belirlenen esaslara göre parça kalınlığı 5 mm olacak Ģekilde, 

10x20x150 mm ebatlarında net ölçülerde hazırlanmıĢtır. Tutkal türü, sıcaklık, bekletme süresi, kesit, 

sevk hızı, tekerrür ve ağaç türüne göre her grubu temsil edecek Ģekilde örnek hazırlanmıĢtır. Deney 

örneklerinin yapıĢma yüzeyine 5 mm/dk yükleme hızıyla kademeli çekme kuvveti uygulanarak 

Üniversal test cihazı ile tutkal hattından koparılmaya çalıĢılmıĢtır. Tutkal olarak poliüretan tutkalı 

kullanılmıĢ, üretici firma kriterlerine uyulmuĢtur. Kopma anındaki maksimum kuvvet (Fmax) tespit 

edil y); A= a x b = yapıĢma yüzey alanı (mm
2
) dir. YapıĢma direnci aĢağıdaki 

eĢitlikten hesaplanmıĢtır. 

 

  
 

ġekil 1. YapıĢma Direnci Deneyi  

 

2.2.3.Emprenye  

 Emprenye  iĢleminde ASTM–D 1413-76 esaslar dahilinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 30 dakika 

vakum ve 30 dakika difüzyon süresi uygulanmıĢtır. Emprenye maddesinin odun rutubetinden 

etkilenmemesi için deney örnekleri tam kuru hale getirilmiĢtir .Örnekler emprenye ve difüzyon 

iĢleminden sonra bir süre hava kurusu ortamda bekletilmiĢtir. Tüm örneklerin ilk ölçüm ve tartımları 

yapılmıĢ daha sonra etüvde 103±2
o
C‘ de 24 saat sonunda tam kuru tartım/ölçüm alınmıĢ ve akabinde  

vakumlu emprenye iĢlemi yapılmıĢtır.      

 

2.2.4. Net Kuru Madde Miktarı (% retensiyon) 

 Emprenye iĢleminden sonra tam kuru odun ağırlığına oranla kalan madde miktarı (tkoao-% 

retensiyon)  belirtilen formülle hesaplanmıĢtır.     

 . 

                 Moes-Moeö  

R(%) = -------------------x100                                                                               

                      Moeö  

Moes= Emprenye sonrası örnek tam kuru ağırlığı (g) 

Moeö= Emprenye öncesi örnek tam kuru ağırlığı (g) 

 

2.2.5. Hava/Tam Kuru Özgül Ağırlık  

 TS 2471,TS 2472 esasları doğrultusunda özgül ağırlıklar belirlenmiĢ olup, 20±2 °C sıcaklık, 

% 65±5 bağıl nemde sabit ağırlığa gelinceye kadar tüm örnekler bekletildikten sonra iĢlemler 

yapılmıĢtır.       

 

3.BULGULAR VE TARTIġMA  

3.1. Çözelti Özellikleri  

 Çözelti özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de  verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Çözelti Özellikleri 

Emprenye Maddesi 

(%1) 

Çözücü 

Madde        Sıcaklık (ºC) Ph Yoğunluk (g/ml) 

 

EÖ ES EÖ ES 

Timbercare Aqua  

 

DS 22ºC 6.86 6.86 0.990 0.990 

   DS: Destile su 

 

 Hemel ürünü olan ―Timbercare Aqua‖ maddesinin emprenye iĢleminden öncesi ve sonrasında 

pH ve yoğunluklarda değiĢiklik  gözlenmemiĢtir. Bu durum odun türü, anatomik yapı  ve emprenye 

maddesi içeriğinden kaynaklanabilir. 

3.2. %Retensiyon (Tutunma) 

 Tutunma  (% retensiyon/net kuru emprenye maddesi miktarı) Tablo 2‘de  verilmiĢtir. 

 

 Tablo 2. % Retensiyon Değerleri  

Odun  

Türü 
Emprenye Maddesi 

(%) 

Vakum 

Süresi 

(Dakika) 

Difuzyon 

Süresi 

(Dakika) 

Retensiyon 

(%) 
HG 

Ladin 

Odunu 

 Timbercare Aqua 30 Dk 

30  2.56 B 

40 2.78 A 

50 1.96 D 

60 2.01 C 

 En yüksek % retensiyon 30 dakika vakum 40 dakika difüzyonda ( % 2.78), en düĢük 30 

dakika vakum 50 dakika difüzyonda  (%1.96)  gerçekleĢmiĢtir. Yapılan bir çalıĢmada barit maddesinin 

ahĢaba emprenye edilebilme özeliği ve yoğunluk üzerindeki etkileri incelenmiĢtir Bu deneyler 

sonucunda toplam retensiyon değeri en fazla kayın odununda % 50‘lik barit çözeltisinde (20.30 kg/m
3
) 

olarak belirlenmiĢtir (Tan ve Peker, 2015).  Yapılan bir çalıĢmada, çay bitkisi ile emprenye iĢlemine 

tabi tutulan ağaç malzemede toplam retensiyon ve % retensiyonları belirlemiĢlerdir. ĠĢlemleri sonucu 

en düĢük % retensiyonu iroko odununda (% 1.58), en yüksek % retensiyon oranını kayın odununda (% 

6.75) görmüĢlerdir.  En düĢük toplam retensiyon iroko (31.27 kg/m
3
)‘da, en yüksek toplam retensiyon 

değeri kayın odununda (100.65 kg/m
3
) olduğunu bildirmiĢlerdir. Retensiyon sonuçlarına göre; çay 

bitki ekstraktından elde edilen organiklerin, ahĢap malzemesinde emprenye maddesi olarak 

kullanılabilir olduğunu belirtmiĢlerdir (Atılgan ve ark. 2013:278-286). Retensiyon miktarını en fazla 

sarıçamda (19,39 kg/m³ - % 21,81), en az meĢede (8,742 kg/m³ - % 9,15) tespit etmiĢler; en yüksek 

değerlerin sarıçam örneklerinde elde edilmesinin iğne yapraklı ağaçların boyuna yönde sıvı akıĢını 

sağlayan geçit çiftlerinin açık olması ve böylece fazla emprenye maddesi depo etmesinden 

kaynaklanabileceği bildirmiĢlerdir (Özçifci ve Batan, 2009:287-292). 
 

3.3. Hava/Tam Kuru Özgül Ağırlık 

 Hava ve tam kuru özgül ağırlık değiĢimi Tablo 3‘te verilmiĢtir. 
 

Tablo 3.Hava/Tam Kuru Özgül Ağırlık DeğiĢimi (g/cm
3
) 

Odun  

Türü Emprenye Maddesi 

(%) 

Vakum 

Süresi 

(Dakika) 

Difuzyon 

Süresi 

(Dakika) 

Hava Kurusu 

Özgül Ağırlık 

Tam Kuru 

Özgül Ağırlık 

Kontrol 0.37 0.35 

Ladin 

Odunu 

 Timbercare Aqua 30 Dk 

30  0.39 0.36 

40 0.40 0.38 

50 0.43 0.41 

60 0.42 0.40 
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 En yüksek hava Kurusu özgül ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.43 g/cm
3
) ,en 

düĢük ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika difuzyonda (0.39 g/cm
3
); en yüksek tam kuru özgül ağırlık  

ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.41 g/cm
3
) ,en düĢük ağırlık 30 dakika vakum 30 

dakika difuzyonda (0.36 g/cm
3
) olarak belirlenmiĢtir. (Örs 2001:150) Kayın odununda yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada yoğunluk farklılığın baĢlıca sebebinin birim hacimlerindeki hücre çeperi maddesi 

ve hava boĢluğu oranlarının farklı oluĢundan kaynaklandığını bildirmiĢtir. 

 

 

3.4. Yapışma Direnci (N/mm
2
) 

 YapıĢma direnci değiĢimi Tablo 4‘te verilmiĢtir.  
 

 

Tablo 4.YapıĢma Direnci DeğiĢimi (N/mm
2
) 

Odun  

Türü 
Emprenye 

Maddesi 

(%) 

Vakum 

Süresi 

(Dakika) 

Difuzyon 

Süresi 

(Dakika) 

YapıĢma 

Direnci 

(N/mm
2
) 

 

HG 

Kontrol 2.43 E 

 

 

Ladin Odunu 

 

Timbercare Aqua 30 Dk 

30  2.68 B 

40 2.70 A 

50 2.65 C 

60 2.61 D 

 

 YapıĢma direncinde en yüksek değer 30 dakika vakum 40 dakika difuzyonda (2.70 N/mm
2
), 

en düĢük 30 dakika vakum 60 dakika difuzyonda (2.61 N/mm
2
) tesbit edilmiĢtir. Bu özellikleri 

itibariyle iç/dıĢ mekan ahĢap endüstrisinde kullanılabilir. Emprenye maddelerinin  yapıĢma direncini 

azalttığını,bununla birlikte uzun süreli batırma yöntemi ile emprenye edilmiĢ örneklerdeki yapıĢma 

direncinin düĢürdüğünü gözlemlemiĢ, emprenye maddeleri, tutkal tabakası ve yüzey arasındaki bağları 

zayıflatarak yapıĢma direncini üzerinde düĢürmeye sebep olduğunu tespit etmiĢler; aynı çalıĢmada 

daha yüksek yapıĢma direnci değerleri daha kısa süreli daldırma yöntemi ile emprenye edilmiĢ ağaç 

malzemelerin yapıĢtırılmasında gözlemiĢler, etkileĢim olarak en yüksek yapıĢma direncini, kısa süreli 

daldırma yöntemi kullanılarak, Imersol Aqua ile emprenye edilmiĢ ve yüzeyi zımparalanmıĢ, 

poliüretan tutkalı ile yapıĢtırılmıĢ kayın ağacı örneklerinin  verdiğini bildirmiĢlerdir (Örs 

vd.,2004:287-294). 

 Yapılan bir çalıĢmada Çinko klorür ve boraks ile emprenye edilen meĢe ve kestane ağaç 

malzemenin Desmodur–VTKA ve PVAc tutkalları ile lamine edilerek, yapıĢma ve yanma özellikleri 

incelemiĢ, emprenye iĢleminin ağaç malzemenin yapıĢma direncini düĢürücü etki yaptığı belirtmiĢtir 

(Okçu, 2005:39-47). Ağaç malzeme olarak kayın (Fagus orientalis Lipsky), sarıçam (Pinus sylvestris 

L.) ıhlamur (Tilia perfifolia Ehrh.) ve kestane (Castanea sativa Mill.) ağaçları, emprenye maddesi 

olarak da bor bileĢenlerinden Borax, Borik Asit ve Borax-Borik Asit karıĢımı ile basınç vakum 

yöntemi kullanılarak emprenye etmiĢler, örneklerin, polimarin (Desmodur-VTKA), üre formaldehit, 

fenol formaldehit ve PVAc tutkalı ile yapıĢtırılmasında en iyi sonuç ıhlamur kontrol örneklerinin üre 

formaldehit tutkalı ile yapıĢtırılmasında, emprenye edilmiĢ ahĢap elamanlarda ise en iyi yapıĢma 

direncini borik asit ile emprenye edilmiĢ ve üre formaldehit tutkalı ile yapıĢtırılan sarıçam örneklerinin  

verdiğini bildirmiĢlerdir (Uysal ve Kurt, 2005). 

 Isıl iĢlemin yapıĢmayı nasıl etkilediğini belirlemek için ladin odunu panelleri ile PE 

(polietilen) yapıĢtırıcılar kullanılarak yapıĢma direnci ve ısıl iĢlemin etkisi belirlenmeye çalıĢmıĢlar, 

örnekler hazırlandıktan sonra yapılan testlerde ısıl iĢlem sonucunda yüzeyde ki bağlanmayı sağlayan 

fonksiyonel grupların koptuğu ve bu yüzden kontak açısının arttığı belirlemiĢler; bu sayede PE 

(polietilen) ve odun yüzeyi arasındaki bağlanma gücü ısıl iĢlem görmemiĢ ahĢap materyale göre çok 

daha fazla olduğu yapılan mekanik testler sonucunda belirlemiĢlerdir (Follrich vd., 2006). 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

           Deney sonuçlarına gore; en yüksek % retensiyon 30 dakika vakum 40 dakika difüzyonda ( % 

2.78),en düĢük 30 dakika vakum 50 dakika difüzyonda  (%1.96)  gerçekleĢmiĢtir. En yüksek hava 

Kurusu özgül ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.43 g/cm
3
), en yüksek tam kuru özgül 

ağırlık  ağırlık 30 dakika vakum 50 dakika difuzyonda (0.41 g/cm
3
), yapıĢma direncinde en yüksek 

değer 30 dakika vakum 40 dakika difuzyonda (2.70 N/mm
2
), en düĢük 30 dakika vakum 60 dakika 

difuzyonda (2.61 N/mm
2
) tesbit edilmiĢtir. 

 Günümüzde insan sağlığının çok önem kazandığı bir dönemden geçmekteyiz. Özellikle 

insanlar ahĢapla sürekli temas halinde olduğu için, ahĢabın günümüzde doğal ve ekolojik maddelerle 

iĢlem görmesi sağlık açısından çok önemlidir.  

 Ġnsan/çevre sağlığının ön plana çıktığı günümüz yüzyılında yeni koruyucu maddeler üretmek 

ARGE çalıĢmalarının yanında çok büyük anonim Ģirketlere görev olarak yüklenmiĢ durumdadır. Çok 

çeĢitli güçlü mamuller mevcuttur. Yangın,hava ,su vb etkilere karĢı bir çok ürün yelpazesi oluĢturulsa 

da  çok çeĢitli odun ve değiĢik zaman süreçlerinde ahĢaba uygulanması ve çıkacak sonuçların 

paylaĢılması gerekir.  
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Abstract 

 

Purpose 

The consistent poor economic performance in the case of Kosovo due to the slow process of 

institutional reforms resulted lead to consequences such as poverty and as a result to high 

unemployment rate. This lead the employees to become less secure regarding to their future and also 

the low level of wages. The purpose of this study is to examie the impact of job security and wages on 

employee performance in three shoping centers. 

 

Design / Methodology / Approach 

This study uses questionnaires to respond to the purpose of this study to examine the impact of job 

security and wages on employee performance. The data collected from questionnaires were completed 

by employees working in three shopping centers that operate in a national level. The data were mainly 

collected in a single city and included 100 respondents; 60 male and 40 female. 

 

Findings 

Findings suggest that in comparison to woman, the performance of male was higher including the job 

security and the salary. Moreover, these findings also suggest that there was no positive correlation 

between performance, salary and job security that suggest that the lower the salary and job security the 

lower the performance among females. In relation to the findings of analysis done about female the 

level of education was not correlate the level of salary, which means that the salary was not based on 

the level of education. In relation to male, findings suggest that there was no correlation between job 

security, performance and salary. In relation to the level of education, findings suggest that the 

performance was high of employees who had high school education compared to those who had 

master degree. Hence, this means that employees with master degree salary was lower and as a result 

the performance 

 

Originality / value 

The paper suggests that in poorly performing economies the job security and wages might related to 

overall economic well being where firms use the high unemployment rate as opportunistic behavior. 

There are limited studies that examined job security and wages on employee performance in the case 

of Kosovo, therefore, this study makes a solid contribution to the discussions in various country. 

 

Keywords: Job security, wages, employee performance, Kosovo 

 

Introduction 

There are several factors that influence employee performance in various profit or non-profit 

organizations and businesses. Among these factors are job security and wages which are of crucial 

importance for employees to feel secure about their future and at the same time to get salary that is 

accordingly to their services and fulfill their expectations.  Studies maintain that job security is an 
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important factor for employees (Zeytinoglu et al., 2012: 2810; Senol, 2011:34-35; Singh and Jain, 

2013:107-108). The endurance of employment is a critical factor for the existence of job security. The 

reason is that employees that are worried about their future might destroy their motivation. Therefore, 

the job security is an important factor not only for their motivation but also to build a working 

atmosphere (Senol, 2011:58). Wiley (1997:274-275) study maintains that money and job security are 

determining factors for employee motivation. This is due to the uncertainty of economy at macro 

level, and the changing of living standards. This study shows that employees perception is that they 

get less money and their future in current jobs is not secure namely job security.  

Other studies maintain that wages are of crucial importance for employee motivation 

(Takahashi, 2006:201; Van Herpen et al., 2005:309; Kreps, 1997:361) as a result employee 

performance. Aguinis et al (2013:244) recommended  principles and implementation guidelines for 

using monetary rewards effectively,  define and measure performance accurately; make rewards 

contingent on performance;  reward employees in a timely manner; maintain justice in the reward 

system;  use monetary and nonmonetary rewards. As For, Abowd et al (1999:312) factors that play a 

determining role on defining compensation are personal and firm heterogeneity. Turner(2006:23) 

study shows  how rewards influence on organization outcomes such as in role performance, extra-role 

performance and last turnover  Other studies show how wages play an critical role to o satisfy the 

basic needs of employees money is an important and crucial factor. The financial rewards as non-

financial motivational factors are of crucial importance for employees to increase their productivity. 

However, in terms of non-financial factors still job security with other two factors such as internal 

relationship and transparence are factors that motivate employees (Kulchmanov and Kaliannan, 2014: 

214).  

Wages can be defined as the amount of money paid by the firm to the employees to get in 

return the work performed for a month (Senol, 2011:37). The monetary regards attempts to define the 

performance contingency; the reason is that it attempts to build a relationship between the size of their 

income and their performance outcomes (Frey, 1997:433). The main purpose of rewards is to boost 

employees‘ productivity and performance (Honore, 2009:74). This is long term established managerial 

practice that uses performance contingent to motivate employees, among these is pay for performance 

(Turner, 2006:23).The reward practices need to be designed based on a criterion that enables the 

employees to fulfill the particular needs and enable them to work under the specific working 

conditions (Kovach, 1995: 102).   Costa (1988:462) study maintains that wages are based on various 

criteria such as for example for old managers depend highly on the job assignment, but also on wages 

that are based on employees ability and differences. Hence, wages are based also on the responsibility 

of employees and managers (Manove, 1997:85). 

 

The lack of economic development in Kosovo reflects the high unemployment rate which is the 

highest in Europe. Due to poor economic performance and as a result the unemployment rate, 

employees feel unsecured about their future in their current jobs on the one hand and the level of 

wages on the other. Therefore, based on the discussion above the purpose of this study is to examine 

the impact of job security and wages on employee performance in shopping centers in Kosovo. This 

study addresses the following research question: how job security and wages influence employee 

performance? 

 

1. Literature Review 
Job security has been attracted attention regarding to the extent that job security influences 

employees motivation and as a result their performance. In this study the focus is between two main 

factors job security, wages and employees performance. There are various definitions regarding to job 

security. According to Zeytinoglu et al. (2012: 2810) job security and insecurity is referred to as 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kiyoshi%20Takahashi
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employees evaluation regarding to their employment conditions and how they perceive either positive 

or negative to their future in their current job. Another scholar (Senol, 2011:34-35) relates to job 

insecurity to the unemployment rate in domestic level, where, the unemployment rate in different 

countries is related to the distinct factors at national level. In this regard, job security is related to the 

extent that employees are confident about their future status in their current position. Job security is 

related to the confidence of employees and on the probability on losing their job in their future. 

Furthermore, the probability on losing the job is related to other factors such as employees 

performance, performance of the firm and also the economic well-being of the country (Singh and 

Jain, 2013:107-108).  

Job security can be divided into two main dimensions; objective and subjective dimensions. 

Objective dimension refers to the three factors; conditions of continuous contract, the ability of 

employees to work full=time, and on whether they are paid or unpaid overtime. Subjective dimension 

is related to the concept of job insecurity, that includes the perceptions and the extent that employees 

will joss their job, their confidence in their working place, the time period they work, and the extend 

they feel insecure about their future regarding to their job security (De Witte, and Naswall, 2003:174). 

In regard to the relationship between the job security and motivation and the outcomes on 

employees performance. Studies on job security suggest that factors such as continuous contract, 

working full-time, or paid and unpaid overtime are factors that do not courage employee intention to 

stay in particular sector (Zeytinoglu et al., 2012: 2818). Another study maintains that there is a 

meaningful relationship between job security and external motivational tools, in particular this study 

shows that job security is an important factor compared to other variables regarding to ‗Hierarchical 

Structure‘. In addition, employees that perceive less job security compared to employees that have 

high levels of probability to the loss jobs were more sensitive to the support and resources gained from 

their supervisors (Senol, 2011:33). In addition, Loi et al. (2011:679) study shows that there is no 

moderating impact of perceived job security and its relationship with work performance 

Studies suggest that pay is a determining factor which satisfies employee needs. Furthermore, 

employee performance\productivity is related to other non-financial factors such as job security, 

internal relationships and transparency (Kulchmanov and  Kaliannan, 2014: 214). Rynes et al. 

(2004:392) study shows that pay is not equally in all situations and for all individuals important for all 

individuals, circumstances. This study also shows that payments are of crucial importance and should 

not be divided from other non-financial tolls to boost employee motivation. Osterman (2006:187) 

examined the relationship between higher wages and High Performance Work Organization (HPWO) 

on blue-collar manufacturing workers. This study maintains that there is a positive relationship 

between higher wages and HPWO‘s. In context of high wage firms, another study maintains that firms 

that have lower hiring and training costs, experience better employee performance (Holzer, 1990:162). 

Furthermore, firms that are based on performance related pay (PRP) increase their productivity at firm 

level at 9% whereas employment growth at 5% (Gielen et al., 2010:292). In addition, Gunawan and 

Amalia (2015:349) study maintains that the impact of wage of employees performance is lower, 

hence, the quality of working life is more important that the extrinsic motivation namely wages. Thus, 

quality of work life moderates and lowers the impact of wages variable on employee performance.  
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2. Method 

This study uses questionnaires to respond to the purpose of this study to examine the impact of job 

security and wages on employee performance. The data collected from questionnaires were completed 

by employees working in three shopping centers that operate in a national level. The data were mainly 

collected in a single city and before collecting firstly we sanded an email to the manager to ask 

whether they would fill the questionnaire. In this study we included 100 respondents; 60 male and 40 

female. Scales were focused on two main categories namely job security and wages; these 

questionnaires were in Albanian. The questions were mainly related to how do employees feel about 

their job, and to the extend they feel their future is uncertainty and what factors influenced their 

uncertainty of maintaining their job. As for the wages, the questions were related on whether they feel 

that the salary is accordingly to their responsibility and the work they do. Secondly, the questions on 

wages were related on if these employees in the past year got the raise on their wages. The 

questionnaire was Likert-type scales that measured with responses ranging from ‗1 strongly disagree‘ 

to ‗5 strongly agree‘. 

The data analysis was carried one by conducting various analysis. It is important to state that 

besides the variables such as job security, wages and performance, we also included the level of 

education and gender. There are several reasons on why these variables gender and education may 

explain on the impact of job security and wages on employee performance. The reason is that 

including the gender the aim was to examine on whether there was a difference on male and female 

regarding to job security, wages and employee performance. As for the level of education the aim was 

to examine on to the extend the level of education plays an important impact on employee perception 

on job security, wages and their performance. Furthermore, considering that employees with high 

educational level may not perceive that their job is at risk at near future, they may perceive that wages 

might play a crucial impact on their performance.  

 

3. Findings 

In this section findings are presented in following ways; firstly descriptive statistics then findings 

on job performance, job security and wage based on female and male and also on the level of 

education.  

Table 2: Descriptive Statistics for Female 

 
N 

Mean  
Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Job Performance 30 21,1667 1,59921 ,034 -,924 

Job Security 30 25,4667 1,81437 ,651 -,537 

Wage 30 23,1333 2,19299 -,182 -,064 

Valid N (listwise) 30     

 

Table no: 1 shows the findings on descriptive statistics for female. These findings suggest that 

job performance and job security are platykurtic. While giving the results on wage findings suggest 

that are meso-kurtic or normal. 
 

Table 2: Descriptive Statistics for Male 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Job Performance 70 22,5714 1,79024 ,317 -,486 

Job Security 70 26,5571 1,92343 ,068 -,073 

Wage 70 25,1143 2,86682 ,022 ,177 

Valid N (listwise) 70     
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Findings on table no: 2 for male suggest that job performance are platycurtic, whereas 

findings on wage and job security result to be meso-kurticor normal. 

 

Table nr 3: The differences between Men and Women on Job performance, Job Security and Wages 
 

 1=female 2=male N Mean Std. Deviation Sig 

Job Performance female 30 21,1667 1,59921 
,00** 

male 70 22,5714 1,79024 

Job Security female 30 25,4667 1,81437 
,01* 

male 70 26,5571 1,92343 

Wage female 30 23,1333 2,19299 
,00** 

male 70 25,1143 2,86682 

p<0.05** the differences are statistically valid 

p>0.05 the differences are not statistically valid 

Findings on table no:3 suggest that male have shown higher job performance compared to 

females (p<0.05). These results suggests that the differences on job security between men and women 

are statistically valid (p <0.05). Thus, these findings suggest that men have higher job security then 

women, suggesting that compared to men, women have uncertainty about their future in their 

organization. Also results show that the differences are statistically valid (p <0.05). In terms of 

wage\salary, these findings suggest that men have higher salary\wage compared to women-female. 

 

Table nr 4: Correlation for Female on Job Performance, Job Security and Wage 

 

Job 

Performance Job Security      Wage 

Job Performance Pearson Correlation 1 ,222 -,144 

Sig. (2-tailed)  ,239 ,447 

N 30 30 30 

Job Security Pearson Correlation ,222 1 -,406 

Sig. (2-tailed) ,239  ,026** 

N 30 30 30 

Wage Pearson Correlation -,144 -,406 1 

Sig. (2-tailed) ,447 ,026**  

N 30 30 30 

P<0.05** correlation is statistically valid 

p>0.05 correlation is not statistically valid 

 
Table no: 4 shows findings on job performance, job security and wage for female. These 

findings suggests that the correlation between job performance and wage for female is negative 

(p>0.05). However, findings suggest that there is a valuable correlation between job security and wage 

for female (p<0.05). The correlation between job security and wages is not statistically significant 

(p>0.05). 

  



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 143 

 

Table 5: The differences on Job Performance, Job Security, and Wage based on the level of 

Education for Female 

 Mean Std. Deviation 

Job Performance "Primary School" 21,2500 2,36291 

―High School‖ 20,9000 1,48324 

―Bachelor‖ 22,0000 1,41421 

Total 21,1667 1,59921 

Job Security " Primary School " 24,5000 1,00000 

―High School‖ 25,2500 1,80278 

―Bachelor‖ 26,8333 1,72240 

Total 25,4667 1,81437 

Wage " Primary School " 24,5000 ,57735 

―High School‖ 22,8000 2,04167 

―Bachelor‖ 23,3333 3,14113 

Total 23,1333 2,19299 

 
Table 6. Multiple Comparisons Regarding To Levels of Education for Female 

Dependent Variable 

(I) Level of 

Education 

(J) Level of 

Education Sig. 

Job Performance "Primary School" ―High School‖ ,915 

―Bachelor‖ ,749 

―High School‖ "Primary School" ,915 

―Bachelor‖ ,315 

―Bachelor‖ "Primary School" ,749 

―High School‖ ,315 

Job Security 

  

"Primary School" ―High School‖ ,708 

―Bachelor‖ ,108 

―High School‖ "Primary School" ,708 

―Bachelor‖ ,136 

―Bachelor‖ "Primary School" ,108 

―High School‖ ,136 

Wage "Primary School" ―High School‖ ,347 

―Bachelor‖ ,691 

―High School‖ "Primary School" ,347 

―Bachelor‖ ,861 

―Bachelor‖ "Primary School" ,691 

―High School‖ ,861 

p<0.05** the differences are statistically valid 

p>0.05 the differences are not statistically valid 

Findings on tables no:5 and 6 suggest that the level of education for job performance, job 

security and wages for female were not statistically valid, hence, there was no correlation (p>0.05). 

Although, there should be a difference on the level of education between these variables in particular 

those female employees that have graduated from bachelor degree, these findings suggest the contrary, 

which results are interesting. 
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Table 7 Correlations between Job Performance, Job Security and Wage for Male 

 

Job 

Performance 

Job Security 

 Wage 

Job Performance Pearson Correlation 1 -,060 -,038 

Sig. (2-tailed)  ,621 ,753 

N 70 70 70 

Job Security 

 

Pearson Correlation -,060 1 ,230 

Sig. (2-tailed) ,621  ,055 

N 70 70 70 

Wage Pearson Correlation -,038 ,230 1 

Sig. (2-tailed) ,753 ,055  

N 70 70 70 

Table no: 7 shows that there is no correlation between job performance, job security and wage 

for female. These findings suggest that these three variables are not statistically valid (p>0.05). 

 
Table 8: The differences on Job Performance, Job Security and Wage based on the level of 

Education for Male 

 Mean Std. Deviation 

Job Performance "Primary School" 
21,7143 1,11270 

―High School‖ 23,0000 1,64399 

―Bachelor‖ 22,6667 2,05798 

―Master‖ 20,8571 1,21499 

Total 22,5714 1,79024 

Job Security "Primary School" 26,8571 3,02372 

―High School‖ 25,7895 1,75773 

―Bachelor‖ 27,8333 1,15045 

―Master‖ 27,1429 1,21499 

Total 26,5571 1,92343 

Wage "Primary School" 23,8571 2,41030 

―High School‖ 24,7105 2,97656 

―Bachelor‖ 26,3333 2,93057 

―Master‖ 25,4286 1,51186 

Total 25,1143 2,86682 

 

Table no: 8 shows findings on job performance, job security and wages on male and their 

educational level. These findings are interesting; these findings suggest that there is a positive 

relationship\statistically valid (p<0.05) between job performance of employees with high schools in 

relation to those with master degree. Whereas, the job performance and other levels of education 

findings does not show that they are statistically significant (p>0.05). 

 

Table 9.  Multiple Comparisons Regarding to Levels of Education for Male 

Dependent Variable (I) Level of Education 

(J) Level of 

Education Sig. 

Job Performance "Primary School" ―High School‖ ,259 

―Bachelor‖ ,588 

―Master‖  ,778 

―High School‖ "Primary School" ,259 

―Bachelor‖ ,901 

―Master‖ ,015 

―Bachelor‖ "Primary School" ,588 

―High School‖ ,901 
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―Master‖ ,086 

―Master‖ "Primary School" ,778 

―High School‖ ,015 

―Bachelor‖ ,086 

Job Security "Primary School" ―High School‖ ,450 

―Bachelor‖ ,593 

―Master‖ ,990 

―High School‖ "Primary School" ,450 

―Bachelor‖ ,001 

―Master‖ ,243 

―Bachelor‖ "Primary School" ,593 

―High School‖ ,001 

―Master‖ ,810 

―Master‖ "Primary School" ,990 

―High School‖ ,243 

―Bachelor‖ ,810 

Wage "Primary School" ―High School‖ ,882 

―Bachelor‖ ,208 

―Master‖ ,724 

―High School‖ "Primary School" ,882 

―Bachelor‖ ,193 

―Master‖ ,925 

―Bachelor‖ "Primary School" ,208 

―High School‖ ,193 

―Master‖ ,888 

―Master‖ "Primary School" ,724 

―High School‖ ,925 

―Bachelor‖ ,888 

p<0.05** the differences are statistically valid 

p>0.05 the differences are not statistically valid 

 
Whereas table no: 9 shows that job security is statistically valid and is higher to employees 

that have bachelor degree compared to those that have high school (p<0.05). The possible explanation 

of these findings is that employees who hole a high school degree are insecure about their future, and 

hence, they feel that soon they might lose their job due to their level of education compared to those 

who have  bachelor degree. Furthermore, for job security and the relationship with other levels of 

educations, findings do not show that they are statistically significant\valid (p>0.05). These findings 

are interesting too, considering that there are employees with master degree. The possible explanation 

of these findings might be that these employees with higher level of education namely master degree 

see their future in other organizations or their current position might change due to the possible job 

promotion possibilities. In addition, findings suggest that there wages and the different levels of 

education are not statistically significant (p>0.05). These are interesting findings considering that 

wages needed to be regulated by the firm based on the level of education. 

 

4. Conclusion 
Based findings suggest that men have higher performance at work compared to women. Findings also 

suggest that men have higher job security compared to women, similarly men have higher wages then 

women. Findings suggest that there was negative correlation between wages and employee 

performance. This can be explained in terms that employee wages were low and therefore this 

reflected negatively on their performance. Similar to job security and wages the correlations are 
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negative. As for the level of education, for female wages were not based on their level of education. 

This means, that there was no difference on employees in terms of wages, job security and hence on 

their performance. In particular there was no statistical difference on those that have finished primary, 

high or bachelor degree in terms of job security, wages and their performance.  

 

5. Limitations of this Study 
This study suffers from several limitations. Fist limitation of this study is that it included only three 

shopping centers in a city. Second limitation is that to have better understanding on job security and 

wages on employee performance we included only questionnaires. Therefore, for future studies who 

examine these three variables it is important to include also laws and regulations as well as country‘s 

economic well-being as factors to shed more light on the impact of job security and wages on 

employee performance.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the effects of the biological capacity on economic growth over 

the period 1980 to 2016 in Turkey. Besides biological capacity, fixed capital formation, employment 

level, and human capital were used as explanatory variables. In the study Pesaran et al. (2001) bounds 

test method was used. With the established ARDL model, long and short-run relationships between the 

variables are revealed. According to the results, a cointegration relationship was detected between the 

variables. The long-run coefficients show that biological capacity affects economic growth negatively 

while other variables affect positively. In addition, the coefficient of the error correction term, as 

consistent with expectations, is negative and statistically significant. 

Keywords: Resource Curse, Biological capacity, Economic growth, Time series analysis, Turkey  

 

                                        

Ekonomik Büyüme Sürecinde Biyolojik Kapasitenin Rolü: Türkiye Üzerine 

Ampirik Ġnceleme 
 

Öz 

ÇalıĢmanın amacı biyolojik kapasitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 1980-2019 döneminde 

Türkiye ekonomisi için araĢtırmaktır. Biyolojik kapasitenin yanı sıra sabit sermaye oluĢumu, istihdam 

düzeyi ve beĢeri sermaye çalıĢmada açıklayıcı değiĢkenler olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada Pesaran 

vd. (2001) sınır testi yaklaĢımı kullanılmıĢtır. Tahmin edilen ARDL modeli ile değiĢkenler arasındaki 

uzun ve kısa dönemli iliĢkiler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre değiĢkenler 

arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Elde edilen uzun dönemli katsayılar ise biyolojik 

kapasitenin ekonomik büyümeyi negatif; diğer değiĢkenlerin pozitif etkilediğini göstermektedir. 

Ayrıca hata düzeltme katsayısı beklentiler doğrultusunda negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Talihsizliği, Biyolojik kapasite, Ekonomik büyüme, Zaman serisi analizi, 

Türkiye  

 

GĠRĠġ 

Doğal kaynak stoku, ülke ekonomilerinin büyümelerinde ve kalkınmalarında rol oynayan 

önemli faktörlerden biridir. Üretim faktörlerinin nitelik ve niceliğinde kaydedilecek artıĢların 

ekonomik büyümeyi teĢvik edeceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, üretim faktörü olan doğal kaynak 

varlığının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu 

bakımdan, doğal kaynakların keĢif ve kullanımının kısa vadede gelir artıĢı yaratacağı ifade edilebilir. 

Doğal kaynak gelirlerinin ekonominin diğer sektörleri ile beĢeri sermayenin tesviyesinde bir 

finansman aracı olarak kullanılması durumunda ise söz konusu gelir artıĢının uzun vade de mümkün 

olacağı iddia edilebilir (Atkinson ve Hamilton, 2004: 1974). Ancak zaman içerisinde yaĢanan ülke 

tecrübeleri bu kabulün sorgulanmasına neden olmuĢtur. Yapılan gözlem ve araĢtırmalar doğal kaynak 

fakiri ülkelerin ekonomik büyüme açısından, çoğu zaman, doğal kaynak zengini ülkelerden daha iyi 

performans sergilediğini göstermektedir (Brunnschweiler, 2008: 399). Örneğin 17. yüzyılda kaynak 

fakiri Hollanda, sömürge faaliyetleri sonucu altın ve gümüĢ stoku artan kaynak zengini Ġspanya‘yı 
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ekonomik anlamda yakalamıĢtır. 19‘uncu ve 20‘nci yüzyıllarda kaynak fakiri Ġsviçre ve Japonya gibi 

ülkeler, Rusya gibi kaynak zengini ülkeleri, ekonomik olarak geride bırakmıĢlardır. Benzer Ģekilde 

Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur gibi ülkeler önemli ekonomik kazanımlar elde ederken, Meksika, 

Nijerya, Venezuela gibi petrol zengini ülkeler ise ekonomik çöküntülerle boğuĢmak zorunda 

kalmıĢlardır (Sachs ve Warner, 1995: 2). Yine, madencilik sektörünün ekonomide önemli yer tuttuğu 

Bolivya, ġili, Jamaika ve Peru‘nun 1967-1988 dönemindeki ortalama büyüme hızı %1.95 iken, az 

geliĢmiĢ ülkelerin aynı dönemdeki ortalama büyüme hızı %5 civarındadır (Auty, 1993: 51).  

Petrol ve doğal gaz baĢta olmak üzere tabii kaynak yönünden zengin ülkelerin, ekonomik ve 

sosyal açıdan diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda olmaları beklenmesine karĢın, yukarıda 

belirtilen tecrübelerden anlaĢılacağı üzere, genellikle tersi bir durum yaĢanmaktadır. Doğal kaynaklar 

ve ekonomik büyüme iliĢkisine yönelik geleneksel inanıĢ dikkate alındığında paradoks olarak 

nitelendirilebilecek bu durum, literatürde, Kaynak Talihsizliği (Resource Curse) olarak 

adlandırılmaktadır. Sachs ve Warner‘in 1995 yılında yaptıkları çalıĢma ile popülerlik kazanan kaynak 

talihsizliği kavramına ilk defa Auty (1993)‘nin çalıĢmasında yer verilmiĢtir. Bu kavramın çıkıĢ 

noktası, doğal kaynakların keĢfedilip çıkarılmasının, refah düzeyini artırmak bir yana, sürdürülebilir 

ekonomik geliĢmeye engel olduğu görüĢünü destekleyen istatistiksel veri ve gözlemlere 

dayanmaktadır (Bal vd., 2016: 26) 

Kaynak talihsizliği hipotezini açıklamaya yönelik farklı görüĢler mevcuttur. Bunlardan biri 

Hollanda Hastalığı kavramıyla ifade edilmektedir (Ducth Disease). Hollanda Hastalığı, 1960‘lı 

yıllarda Hollanda‘da doğal gaz keĢfi sonrasında, özellikle aĢırı değerlenmiĢ yerel para üzerinden 

ekonomiye verilen zararı belirtmek için kullanılan bir terimdir (Corden, 1984: 389). Genel olarak 

doğal kaynak keĢfi veya üretimi sonrası oluĢan ani zenginlik vahası, ülke ekonomilerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Buna göre, doğal kaynaklara bağlı hammadde ihracatı reel döviz kurunu 

artırmakta ve aĢırı değerli ulusal para nedeniyle diğer sektörlerin ihracatında azalıĢ yaĢanmaktadır. 

Ayrıca doğal kaynakların çıkarılması ve hammadde ihracatı reel ücretleri arttırarak, iĢgücü arzının 

ilgili sektörlere yönelmesine neden olmaktadır (Humphreys vd., 2007: 5). Bu geliĢmeler doğal kaynak 

sektörü dıĢındaki, imalat sanayi, tarım ve hizmet gibi sektörleri dıĢlamaktadır. Doğal kaynak 

sektöründen daha fazla pozitif dıĢsallık yaratan imalat sanayi ve hizmet sektörlerinin dıĢlanması, uzun 

dönemde ekonomin bütününü olumsuz etkilemektedir (Sala-i-Martin ve Subramanian, 2003: 5; Dietz 

vd., 2007: 37). Diğer yandan aĢırı değerli yerel para, ithalatı yükselterek ülkedeki geleneksel 

sektörlerin rekabet gücünü azaltmaktadır. Bazı sektörlerin dıĢlanması, madencilik ya da genel olarak 

doğal kaynaklara bağlı herhangi bir sektörde yaĢanabilecek sıkıntılı dönemlerde kaybedilecek döviz ve 

vergi gelirlerinin, diğer sektörler tarafından sterilize edilmesini zorlaĢtırmaktadır (Auty, 1993: 15). 

Doğal kaynak bolluğu yönetiĢim, finansal piyasaların geliĢmiĢliği, doğal kaynak gelirlerinin 

nasıl kullanıldığı gibi birçok faktöre bağlı olarak avantaj ya da dezavantaj oluĢturabilmektedir 

(Boschini vd., 2007; Brunnschweiler, 2008; Van der Ploeg, 2011). Asif vd. (2020: 1), zayıf kurumsal 

yapı, düĢük sermaye birikimi, olumsuz döviz kuru geliĢmeleri, politik ve iç karıĢıklıklar gibi 

nedenlerle doğal kaynakların ekonomik büyümeyi azaltıcı etki meydana getirebileceğini 

belirtmektedir. Doğal kaynak sektöründe iktisadi fazlalık, diğer sektörlere nazaran daha yoğundur. 

Hükümetler ile özel kuruluĢların bu fazlalığı elde etme çabaları kurumsal yapıda bozulmalara, 

yozlaĢmaya, yolsuzluğa iç huzursuzluklara ve hatta dıĢ müdahalelere bile neden olabilmektedir. 

Bozulan siyasi, sosyal ve ekonomik yapı nedeniyle, doğal kaynakların ekonomiye olumlu katkısı 

tersine dönebilmektedir (Brunnschweiler, 2008: 404; Bal, 2011: 95; Akça vd., 2015: 302; Gedikli, 

2020: 16). Öte yandan, elde edilen doğal kaynak gelirlerinin, yatırımların finansmanından ziyade 

tüketimin finansmanı için kullanılması ise uzun dönemde ekonomik büyüme performansının 

sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır (Atkinson ve Hamilton, 2003: 1804). 
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Bazı çalıĢmalar, doğal kaynakların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini beĢeri sermayeyi 

dikkate alarak vurgulamaktadır. Buna göre, kaynak bakımından zengin ülkelerin düĢük eğitim 

harcamaları ve okullaĢma oranı nedeniyle, söz konusu zenginliğin ekonomik büyümeyi negatif 

etkileyeceği iddia edilmektedir (Brunnschweiler, 2008: 399). Ülkede yaratılan zenginliğin temel 

kaynağı doğal kaynak gelirleri olduğunda, nitelikli iĢgücü talebi yeterli düzeylerde olmayabilmektedir. 

Bu durumun tabii sonucu olarak da kaynak zengini ülkelerin eğitim harcamalarını ihmal ettikleri ve 

doğal kaynak gelirlerinin beĢeri sermayeyi dıĢladığı gözlemlenmektedir (Gylfason, 2001). Örneğin 

Cockx ve Francken (2016) 1995-2009 dönemini ve 140 ülkeyi kapsayan çalıĢmalarında doğal kaynak 

bağımlılığının kamu eğitim harcamalarını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini ortaya koymuĢlardır. 

DüĢük eğitim seviyesi ve bağlantılı olarak düĢük beĢeri sermaye ise uzun dönemde, ekonomi üzerinde 

maliyet yaratmaktadır (Bal vd., 2016: 34). 

Yukarıda vurgulanan açıklamalar da dikkate alındığında genel olarak kaynak talihsizliğinin 

nedenleri; asimetrik bilgiden kaynaklı eksik uzmanlaĢma, Hollanda hastalığı, doğal kaynak 

gelirlerindeki oynaklıklar, doğal kaynaklardan sağlanan servetin israf edilmesi, yetersiz eğitim 

harcamaları, yağma ve yolsuzluk, zayıf ve sorumsuz devlet yapısı, demokratik sisteme yönelik 

tehditler, üretim bölgelerindeki huzursuzluklar, hükümete karĢı askeri giriĢimler, siyasi ve ekonomik 

etkileĢim vb. Ģeklinde sıralanabilir (Humphreys vd., 2007: 1-20). 

ÇalıĢmanın amacı Türkiye‘de biyolojik kapasitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 

kaynak talihsizliği hipotezi çerçevesinde araĢtırmaktır. Fiziki sermaye, beĢeri sermaye ve istihdam 

düzeyi çalıĢmada kullanılan diğer açıklayıcı değiĢkenlerdir. 1980-2016 döneminin seçildiği çalıĢmada 

ARDL sınır testi yaklaĢımından yararlanılmıĢtır.  ÇalıĢmanın takip eden bölümlerinde biyolojik 

kapasite tanıtılmıĢ ve Türkiye‘nin durumu analiz edilmiĢ; kaynak talihsizliği literatüründen seçilmiĢ 

çalıĢmalara yer verilmiĢ; veri seti ve yöntem tanıtılarak ampirik bulgular yorumlanmıĢ ve sonuç 

bölümü ile çalıĢma sonlandırılmıĢtır. 

 

BĠYOLOJĠK KAPASĠTE ve TÜRKĠYE’NĠN GÖRÜNÜMÜ 

Küresel Ayak Ġzi Ağına göre biyolojik kapasite bir bölgenin insanların bu bölgeden talep 

ettikleri yenilenebilir doğal kaynakları yeniden üretme ve atıkları absorbe etme kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kapasiteyi belirleyen ise bölgedeki biyolojik olarak üretken alan miktarı ve 

bunların verimliliğidir. Biyolojik kapasitenin bileĢenleri tarım arazisi, orman arazisi, otlak alanlar, 

balıkçılık sahası ve yapılaĢmıĢ alandır (https://www.footprintnetwork.org/resources/data/) 

 

Grafik 1: Türkiye‘de KiĢi BaĢı Biyolojik Kapasitenin BileĢenleri (gha, 1980-2016) 

 
Kaynak: Küresel Ayak Ġzi Ağı verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 
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Türkiye‘de biyolojik kapasite bileĢenleri içerisinde en fazla pay tarım ve orman arazisine, en 

düĢük pay ise yapılaĢmıĢ alanlara aittir. Bu durum Grafik 1‘de görülmektedir. Bu üç bileĢenin 

biyolojik kapasiteye katkısı, çalıĢma döneminde sırasıyla %50, %28 ve %1.7 civarındadır. Diğer 

yandan yapılaĢmıĢ alan biyolojik kapasitesi küçük bir miktar artıĢ göstermiĢken diğer biyolojik 

kapasite unsurlarında azalıĢlar görülmektedir. En dikkat çekici azalıĢ ise tarım arazisi ve orman 

arazisinde yaĢanmıĢtır.  

 

Grafik 2: Türkiye‘de KiĢi BaĢı Biyolojik Kapasite ve Ekolojik Ayak Ġzi (gha, 1980-2016) 

 
Kaynak: Küresel Ayak Ġzi Ağı verilerinden yararlanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 

 

Türkiye‘nin çalıĢma dönemine ait biyolojik kapasite ve kısaca bu kapasitesinin kullanımını 

ifade eden ekolojik ayak izinin geliĢimi Grafik 2‘de verilmiĢtir. Buna göre Türkiye‘nin kiĢi baĢı 

biyolojik kapasitesi nüfus baskısı nedeniyle giderek azalmaktadır. Buna karĢın kiĢi baĢı ekolojik ayak 

izi sürekli artmaktadır. Bu geliĢmelerin sonucu olarak biyolojik kapasite ile ekolojik ayak izi 

arasındaki fark olan biyolojik ya da ekolojik açık giderek artmıĢtır. Bu tablo önceleri ekolojik fazla 

veren Türkiye‘nin 1983 yılından itibaren ekolojik açık sahibi ülke konumuna gelmesine neden 

olmuĢtur. Ekolojik limit aĢımı olarak ifade edilen bu durum uzun dönemde sürdürülmez karakterdedir 

(Acar ve AĢıcı, 2017: 108). Biyolojik kapasitesinden fazlasını tüketen Türkiye ihtiyaç duyduğu 

kapasiteyi büyük oranda yurt dıĢından ithal ederek karĢılamaktadır. ġüphesiz kur geliĢmelerine bağlı 

olarak bu durum maliyetlerin artmasına ve çıktı düzeyinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 

 

LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Sachs ve Warner (1995 ve 1997) yıllarında yaptıkları çalıĢmalarında doğal kaynak ihracatı ile 

ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir iliĢki olduğu ortaya koymuĢlardır. Buna göre doğal kaynak 

ihracatının GSYH içerisindeki payının yüksek olduğu ülkelerde büyüme hızı düĢük kalmaktadır. Sachs 

ve Warner‘in bu öncü sayılabilecek çalıĢmaları sonrası literatürde doğal kaynakların ülkeler için 

avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu sıkça tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir. Bununla 

birlikte literatürde doğal kaynak talihsizliği hipotezini doğrulayan çalıĢmalar olduğu gibi, doğal 

kaynakların ülkeler için nimet olduğunu iddia eden çalıĢmalarda mevcuttur. 

Gylfason (2001) 1965-1988 dönemi ve 85 ülke için yaptığı çalıĢmada doğal kaynak gelirlerinin 

GSYH içerisindeki payının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. Buna göre 

doğal kaynak gelirlerinde yaĢanacak artıĢlar ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. Atkinson ve Hamilton 

(2003) 91 ülke ve 1980-1995 dönemini kapsayan çalıĢmalarında doğal kaynak gelirlerinin GSYH 

içerisindeki payının ekonomi büyümeyi negatif etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yazarlar, bu sonucun 

kaynak gelirlerinin kötü yönetilmesinden kaynaklandığını; gelirlerin yatırım harcamalarının 

finansmanı için kullanılması durumunda olumsuz etkinin ortadan kalkacağını belirtmiĢlerdir. 

Papyrakis ve Gerlagh (2004) ABD eyaletler düzeyinde yaptıkları çalıĢmada birincil sektör gelirlerinin 
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yatırımları, okullaĢmayı, ticari açıklığı ve araĢtırma ve geliĢtirme harcamalarını azalttığını, yolsuzluğu 

ise arttırdığını tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmada yazarlar bu aktarım kanalları vasıtasıyla 1986-2000 

döneminde birincil sektör gelirlerinin ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini vurgulamıĢlardır. Stijns 

(2005) doğal kaynak zenginliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 95 ülke için araĢtırdığı 

çalıĢmasında doğal kaynak ihracatının GDP içerisindeki payı ve kiĢi baĢı arazi büyüklüğü ile 

ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir iliĢki tespit etmiĢtir. Buna karĢın çalıĢmada elde edilen 

bulgular fosil yakıt ve mineral rezervlerinin ekonomik büyüme üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi olmadığını göstermektedir. Ulucak (2016) Avrasya Bölgesini oluĢturan ülkeler özelinde yaptığı 

çalıĢmada doğal kaynak gelirinin GSYH içerisindeki payının 1993-2010 döneminde ekonomik 

büyümeyi negatif etkilediğini tespit etmiĢtir. Satti vd. (2014) 1971-2011 dönemini kapsayan 

çalıĢmalarında çeĢitli doğal kaynak Venezuela‘da doğal kaynak gelirlerinin ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bildirici ve Gökmenoğlu (2020) değerli metal üreticisi 7 

ülkede altın, gümüĢ ve bakır üretiminin ekonomik büyüme için bir talihsizlik olup olmadığını 

araĢtırmıĢlardır. 1960-2017 döneminin seçildiği çalıĢmada değerli metal üretimi ile ekonomik büyüme 

arasında hem kısa hem de uzun dönemde istatiksel olarak anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

elde edilen sonuçlar değerli metal üretiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin kısa ve uzun 

dönemde ülkelere, rejimlere ve değerli metal türüne göre farklılaĢtığını göstermektedir.  

Brunnschweiler (2008), 1970-2000 dönemi ve 100 ülkede yer altı ve yerüstü kaynakların 1994-

2000 dönemindeki ortalama değerlerini dikkate alarak yaptığı çalıĢmada her iki tip doğal kaynağın da 

ekonomik büyümeyi hızlandırıcı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Maduaka (2014) katı 

mineral üretimi ile ekonomik büyüme arasında geri besleme iliĢkisi tespit etmiĢ ve 1970-2012 

döneminde katı mineral üretiminin Nijerya ekonomisinde ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini 

belirlemiĢtir. ÇeĢitli doğal sermaye bileĢenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 1990-2013 

döneminde 20 geliĢmekte olan ülke için araĢtırdığı çalıĢmasında Çınar (2015), kaynak talihsizliğinin 

geçerli olmadığını ve doğal sermayenin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢtir. 

Buna göre doğal sermaye ekonomik büyüme için bir kısıt oluĢturmamaktadır. Destek vd. (2017), 

1990-2014 yıllarını kapsayan çalıĢmalarında doğal kaynak rantının Körfez ĠĢbirliği Konseyi 

Ülkelerinde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca ülke bazlı 

spesifik sonuçlarda ise kaynak talihsizliği hipotezinin sadece BirleĢik Arap Emirliklerinde geçerli 

olduğunu sonucuna ulaĢmıĢlardır. KaĢ (2019), Angola için yaptığı çalıĢmasında ham petrol üretiminin 

ve ham petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

her iki değiĢkeninde 2000-2018 döneminde ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini göstermektedir. 

Niknmian (2019) çalıĢmasında petrol zengini 31 ülkede petrol gelirlerinin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini yönetiĢim, finansal geliĢmiĢlik, küreselleĢme ve savaĢların etkilerini de dikkate 

alarak araĢtırmıĢtır. 1980-2015 dönemini kapsayan çalıĢmada elde edilen sonuçlar petrol gelirlerinin 

ekonomik büyümeyi arttırdığı göstermektedir. Ayrıca çalıĢmada bu etkinin iyi yönetiĢimin olduğu 

ekonomilerde daha büyük olduğu ortaya konmuĢtur.  

 

VERĠ SETĠ ve YÖNTEM 

ÇalıĢmada biyolojik kapasitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri gecikmesi dağıtılmıĢ 

otoregresif (ARDL) modeli kullanılarak Türkiye için araĢtırılmıĢtır. 1980-2016 döneminin ele alındığı 

çalıĢmada biyolojik kapasitenin yansıra sabit sermaye oluĢumu, istihdam düzeyi ve beĢeri sermaye 

kullanılan diğer açıklayıcı değiĢkenlerdir. ÇalıĢmada denklem 1‘de gösterilen temel eĢitlik tahmin 

edilmiĢtir. EĢitlikte yer alan değiĢkenlerin önündeki L harfi değiĢkenlerin logaritmaları alınarak 

modele dahil edildiğini ifade etmektedir. Burada LGDP, LBIO, LFC, LHC ve LIST sırasıyla 

ekonomik büyümeyi, biyolojik kapasiteyi, sabit sermaye oluĢumunu, beĢeri sermayeyi ve istihdam 

düzeyini temsil etmektedir. µ ise hata terimlerini göstermektedir. ÇalıĢmada kullanılan değiĢkenler 

Tablo 1‘de ayrıca tanıtılmıĢtır. 
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                                            (1) 

 

Tablo 1: Veri Seti 

DeğiĢken Tanım Kaynak 

LGDP KiĢi baĢına GSYH (Sabit 2010 US$) Dünya Bankası Veri Tabanı 

LBIO Biyolojik Kapasite (Küresel Hektar) Küresel Ayak Ġzi Ağı 

LFC Sabit Sermaye OluĢumu (% GSYH) Dünya Bankası Veri Tabanı 

LHC BeĢeri Sermaye Ġndeksi Penn Dünya Tablosu 9.1 (Penn World Table 9.1) 

LIST Ġstihdam (Bin KiĢi) T.C. CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 

ÇalıĢmada değiĢkenler arasındaki iliĢki Pesaran vd. (2001) tarafından geliĢtirilen ARDL sınır 

testi yaklaĢımı ile araĢtırılmıĢtır. Ġki aĢamadan oluĢan ARDL sınır testi yaklaĢımında öncelikle 

değiĢkenler arasındaki eĢbütünleĢme araĢtırılmakta, eĢbütünleĢmenin tespitinden sonra ise kısa ve 

uzun dönemli katsayılar tahmin edilmektedir. 

 

          ∑    
 
            ∑    

 
            ∑    

 
           ∑    

 
           

∑    
 
                                                                (2) 

 

DeğiĢkenler arasındaki eĢbütünleĢme iliĢkisinin tespiti için öncelikle denklem 2 ile gösterilen 

çalıĢmaya uyarlanmıĢ kısıtsız hata düzeltme modeli tahmin edilmektedir. Denklem 2‘de m uygun 

gecikme uzunluğunu, ∆ fark operatörünü ve β katsayıları ifade etmektedir. En küçük kareler yöntemi 

ile tahmin edilen denklem 2‘de bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin bir gecikmeli değerlerine ait 

katsayılar F testi ile sınanmaktadır. Hesaplanan F istatistik değeri tablo kritik değeriyle 

karĢılaĢtırılarak değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olup olmadığına karar verilir. Eğer hesaplanan F istatistik 

değeri, tablo kritik değeri alt sınırından küçükse değiĢkenlerin eĢ bütünleĢik olmadığı; tablo kritik 

değeri üst sınırından büyükse değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olduğu kararı verilir. F istatistik değeri alt ve 

üst sınır arasında ise eĢbütünleĢmeye iliĢkin bir yorumda bulunulamamaktadır. 

 

         ∑    
 
           ∑    

 
           ∑    

 
          ∑    

 
          

∑    
 
                       (3) 

 

                   ∑    
 
            ∑    

 
            ∑    

 
           

∑    
 
           ∑    

 
                     (4) 

 

Eğer değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi tespit edilmiĢ ise denklem 3 ve 4 tahmin 

edilerek sırasıyla uzun ve kısa dönem katsayıları elde edilmektedir. Denklem 3 ve 4‘te yer alan m, n, 

p, q ve r ARDL modeli için belirlenen uygun gecikme uzunluklularını göstermektedir. Ayrıca denklem 

4‘te yer alan ECT hata düzeltme terimi olarak adlandırılmaktadır. Hata düzeltme teriminin katsayısı 

kısa dönemde dengeden sapmaların bir sonraki dönem ne kadarlık kısmının ortadan kalkacağını ve ne 

kadarlık süre sonunda uzun dönem dengesinin sağlanacağını göstermektedir. Hata düzeltme 

katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması beklenmektedir.  

 

BULGULAR 

ARDL modeli değiĢkenlerin seviyesinde ya da birinci farkında durağan olup olmadıklarına 

bakmaksızın değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin araĢtırılabileceği bir yaklaĢım sunmaktadır. Ancak 

değiĢkenlerin ikinci mertebeden durağan olmaması gerekmektedir. Dolaysıyla analize geçmeden önce 

değiĢkenlerin ikinci mertebeden durağan olma ihtimaline karĢı durağanlık analizi yapılmıĢtır. 
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Durağanlık analizi zaman serisi literatürde sıklıkla baĢvurulan GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) 

(Dickey ve Fuller, 1979) birim kök test gerçekleĢtirilmiĢ olup bulgular Tablo 2‘de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 2: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

 I(0) I(1) 

Variables Constant Constant+Trend Constant Constant+Trend 

LGDP 0.153157 -2.317559 -6.271732a -6.235969a 

LFC -1.695931 -2.286403 -5.443582a -5.385717a 

LBIO -0.227697 -5.522262a -4.871645a -4.903561a 

LHC -0.053456 -4.446315a -7.847515a -9.630225a 

LIST 0.671820 -1.282807 -5.479973a -5.519103a 

 Not: a, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

ADF birim kök testi sonuçlara göre LBIO ve LHC değiĢkenleri sabitli ve trendli model dikkate 

alındığında seviyesinde diğer değiĢkeler ise birinci farkında durağan hale gelmektedir. Serilerin farklı 

düzey değerlerinde durağan olmaları sebebi ile değiĢkenler arası kısa ve uzun dönemli iliĢkiler ARDL 

yöntemi ile araĢtırılmıĢtır. 

DeğiĢkenlerin durağanlık dereceleri tespit edildikten sonra Pesaran vd., (2001) tarafından 

geliĢtirilen sınır testi yaklaĢımı ile değiĢkenler arasındaki eĢbütünleĢme iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Sınır 

testine iliĢkin sonuçlar Tablo 3‘de verilmiĢtir. F istatistik değeri 3.803 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer 

%5 anlamlılık düzeyinde tablo üst kritik değerinden büyüktür. Dolayısıyla değiĢkenler arasında 

eĢbütünleĢme olmadığını iddia eden boĢ hipotez reddedilmiĢtir.  Bu sonuç değiĢkelerin eĢbütünleĢik 

olduğunu baĢka bir ifadeyle değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢki olduğunu göstermektedir. EĢ 

bütünleĢme iliĢkisi tespit edildikten sonra denklem 3 ve 4 tahmin edilerek uzun ve kısa dönem 

katsayılar elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği Kritik Değerler 

4 3.803 

Anlamlılık Düzeyi Alt Değer Üst Değer 

%1 3.29 4.37 

%5 2.56 3.49 

%10 2.2 3.09 

 

ÇalıĢmada en uygun modelin ARDL (1, 1, 1, 2, 2)  olduğuna karar verilmiĢtir. Uygun gecikme 

uzunlukları Swartz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiĢtir. ARDL (1, 1, 1, 2, 2)  modeline ait uzun 

dönem sonuçlar Tablo 4‘de sunulmuĢtur. Tüm değiĢkenlere ait katsayılar istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Biyolojik kapasite ekonomik büyümeyi uzun dönemde olumsuz yönde etkilemektedir. 

Buna göre biyolojik kapasitede meydana gelece %1‘lik bir artıĢ ekonomik büyümeyi %0.75 

azaltacaktır.  Bu sonuç kaynak talihsizliği hipotezinin önermesi ile uyumludur. Diğer değiĢkenler ise 

teorik beklentilerle uyumlu Ģekilde ekonomik büyümeyi pozitif etkilemektedir. 

 

Tablo 4: Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

DeğiĢken Katsayı t-istatistiği 

LFC 0.422098 6.717913
a
 

LBIO -0.752849 -3.195704
a
 

LHC 0.769817 2.158352
b
 

LIST 0.350228 2.210193
b
 

C 4.069204 2.974439
a
 

Not: a ve b sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Tablo 5: Kısa Dönem Tahmin Sonuçları, ARDL (1, 1, 1, 2, 2) 

DeğiĢken Katsayı t-istatistiği 

∆LFC 0.378752 10.91101
a
 

∆LBIO -0.155922 -1.748712
c
 

∆LHC 2.081149 2.327753
b
 

∆LHC(-1) 2.865918 2.537774
b
 

∆LIST -0.017702 -0.143674 

∆LIST(-1) 0.339938 2.388620
b
 

ECT(-1) -0.635581 -5.270845
a
 

Tanısal Test Ġstatistikleri 

R
2
 0.862 

Adjusted R
2
 0.832 

ARCH 0.297 (0.585) 

LM Test 0.242 (0.622) 

Jarque-Bera 1.247 (0.535) 

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini, parantez içi olasılık değerlerini göstermektedir. 

 

Tablo 5‘de kısa dönem sonuçlarına ait bilgiler yer almaktadır. Kısa dönemli analiz sonuçları 

uzun dönemli analiz sonuçları ile örtüĢmekte ve istihdamın gecikmesiz değeri dıĢındaki değiĢkenlerin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer yandan hata düzeltme terimi ECT(-1)‘nin 

katsayısı negatif iĢaretli ve %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durum kısa dönemde 

meydana gelen Ģokların etkinsin uzun dönemde giderildiğini göstermektedir. Buna göre kısa dönemde 

meydana gelen dengeden sapmanın yaklaĢık % 64‘ü bir dönem sonra giderilmektedir. Ayrıca elde 

edilen bu bulgu değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢkiyi de desteklemektedir. Diğer yandan 

diagnostik test sonuçlarına göre modelde değiĢen varyans ve otokorelasyon sorunu olmadığı ve 

denklemin hata terimlerinin normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 3: Cusum ve Cusum SQ Testi 

 
 

Tahmin edilen ARDL modeli için Brown vd. (1975) tarafından geliĢtirilen yapısal istikrar 

testleri yapılmıĢtır. ArdıĢık hata terimlerinin kümülatif toplamına dayanan CUSUM ve ardıĢık hata 
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terimlerinin karelerinin kümülatif toplamına dayanan CUSUMSQ testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar 

Grafik 3‘de görülmektedir. Cusum ve Cusum SQ testlerinde %5 düzeyinde bant dıĢına çıkan herhangi 

bir gözlemin olmadığı, tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda modelde yapısal istikrarsızlığa rastlanmamıĢtır. 

 

SONUÇ 

Doğal kaynak bolluğunun ekonomiler için talihsizlik mi yoksa nimet mi olduğu konusu iktisat 

literatüründe merak uyandıran konulardan biridir. Üretim faktörü olarak doğal kaynak bolluğunun 

ekonomik büyümeyi hızlandırması beklenirken gözlemler ve ampirik kanıtlar doğal kaynakların bazı 

ülkelerde ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini göstermektedir. Kaynak talihsizliği olarak 

adlandırılan bu durum 1980-2016 döneminde Türkiye için araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada doğal kaynakları 

temsilen kiĢi baĢına biyolojik kapasite kullanılmıĢtır. ARDL sınır testi yönteminden elde edilen 

sonuçlar çalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin eĢ bütünleĢik olduğunu göstermektedir. Uzun ve kısa 

dönemli analiz sonuçlarına göre biyolojik kapasitenin ekonomik büyümeyi negatif etkilediği tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen bu sonuç kaynak talihsizliği hipotezi ile uyumludur. Öte yandan teorik 

beklentilerle uyumlu olarak sabit sermaye oluĢumu, istihdam düzeyi ve beĢer sermaye ekonomik 

büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Türkiye‘nin biyolojik kapasite bileĢenleri içerisinde en fazla 

katkı sırasıyla tarım arazi, orman arazisi, otlak alanlar Ģeklindedir. En düĢük katkı ise yapılaĢmıĢ 

alanlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla biyolojik verimliliği yüksek olan tarım, orman ve otlak 

alanların korunmasına ve bu alanlarda yapılaĢmanın engellemesine yönelik politikaların üretilmesi 

biyolojik kapasitenin ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini tersine çevirebilir. Diğer yandan 

biyolojik kapasiteye olan bağımlılığı azaltacak teknolojik geliĢmelerin gerçekleĢtirilmesi oldukça 

önemlidir. Türkiye‘de kiĢi baĢı biyolojik kapasite artan nüfus ve biyolojik kapasitenin aĢırı kullanımı 

nedeniyle yıllar içerisinde giderek azalmaktadır. Biyolojik kapasite azaldıkça ve verimliliği düĢtükçe, 

fiziki sermayede artıĢ olsa bile, sınırlı ikame ve tamamlayıcılık iliĢkisi ve biyolojik kapasite ithalatı 

nedeniyle artan maliyetler ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 
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Abstract 

 

Purpose 

Motivation is the combination of different factors that impact individuals to achieve their goals in their 

working places, and incorporating with the goals of the firm that will increase both the performance of 

the firm and employees through seeking to get more customers and reach the goal of the firm. Factors 

that impact the performance of employees through motivating them are wages and the job promotion. 

The purpose of this study is to examine the impact of financial (wages) and non-financial factors (job 

promotion) on employee motivation in the case of Kosovo 

 

Design/methodology/approach 

This study employed a questionnaire in three shopping centres to examine the impact of job promotion 

and wages on employee motivation. We included three firms\shopping centres to participate in this 

study, which shopping centres operate in single city. The total sample included in this study from these 

three shopping centres was 100, among the participants, Male were 60 and Female. 

 

Findings 

Findings suggest that there is no difference between male and female regarding to the impact of job 

promotion on employee motivation. In contrary to this the increase of the level of wages on employees 

had positive impact on their motivation. However, when examined closely findings suggest that male 

had higher wages compared to female, where the motivation of the later was lower compared to the 

former. In addition, in terms of education, findings suggest that there was a correlation between job 

promotion and employee motivation. These findings suggest that the higher level of education the 

higher the probability that an employee can be promoted in new job position. 

 

Originality/value 

There are few studies in the case of Kosovo that examined job promotion and wages on employee 

motivation in shopping centers. Therefore, this study made a solid contribution in country like Kosovo 

that is in a transition process. This study have shown the impact of job promotion and wages on 

employee motivation in a transition economy. 

Keywords: Job promotion, Wages, Employee Motivation, Kosovo 

 

Introduction 
It has become challenging in societies to motivate employees. This is due to the fact that the 

motive of motivating employees is of crucial importance to gain trust and their loyalty; as a result the 

firm can boost its performance and overall employee job satisfaction. Firms employee various 

methods to motivate employees these motivational techniques include such as building a fun working 

mailto:bashkim.kryeziu1976@gmail.com
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place, open communication, recognition, growth opportunities- job promotion and rewards (Honore, 

2009:73) Promotion is of crucial importance for firms to encourage employees within the company 

(Van Herpen et al., 2006:454). Promotion opportunities need to be transparent and controllable to 

increase the viewpoint to enjoyable future tasks and as a result employee‘s intrinsic motivation (Van 

Herpen et al., 2005:325). Fairness that firms build in promotion process is a crucial aspects, this is due 

to the impact that has on firm‘s outcomes (García‐Izquierdo et al., 2012:394). Therefore, when 

promotion process is fair and all employees fell they are important, this is direct message to employees 

that they are important for firms managers and as a result it can lead to turnover (Bernhardt and 

Scoones, 1993:771). 

Medoff and Abraham (1980:703) study maintains that the education is important factor for 

getting promotion, in particular, the speed of being promoted in a job is related to the level of 

education. Van Herpen et al (2005:309) study maintains that employees work satisfaction is influenced 

significantly by three factors such as the monetary compensations, transparency, and the job 

promotion opportunities. Francesconi (2001:306) maintains that promotions are related with the 

changes of job satisfaction. This means that when an employee goes through successful job promotion 

it has positive impact on job satisfaction, which satisfaction is related to wage and with work itself by 

3 to 5%. This study also maintains that men are more satisfied with their jobs after they get promotion 

then women. Furthermore, in an consistent changing business environment, factors such as; increasing 

wage, promotion and job security boosts to employees the sense of stability (Dubinsky et al.,1993:33) 

Job promotion and wages influence positively employees motivation (Van Herpen et al., 

2005:305). For firms, it is the compensation programs are important, this is due to the importance that 

employees express to pay as an important factor of motivation. The outcome of effective 

compensation program does not solely influences employees motivation but also impacts them 

psychologically (Wiley, 1997:274-275). Furthermore, the increase on optimal wages comes with the 

increase on employees responsibilities (Manove, 1997:85). Manove (1997:101) maintains that high 

paying jobs are related to employees that work hard. However, the awareness of less well paid 

employees and jobs is that these employees work harder, because they believe that in the future they 

will get promoted to a more important and valuable job. 

Based on the discussion above the purpose of this study is as follows; to examine the impact of 

financial and non-financial factors on employee motivation in three shopping centers in the case of 

Kosovo. This study includes financial factors such as wages and non-financial factors job promotion. 

This study addresses the following research question how job promotion and wages influence 

employee motivation. 

 

1. Literature Review 
The relationship between wages, job promotion on employee performance is of crucial 

importance of many firms, organization either governmental or non-governmental organizations. 

Promotion in position and career is an important factor for employees to increase their job satisfaction. 

With promotion there are many other important benefits that derive from it such as; higher salary, 

more responsibility and authority, as well as independence and higher social status. Under job 

promotion there are some certain categories that are important such as: the opportunity for promotion, 

the opportunity to grow in career for male and female without discrimination, trainings programs, and 

opportunity for using skills and abilities (Singh and Jain, 2013:108).  Bernhardt and Scoones 

(1993:772) shows that less productive works are promoted by not offered preemptive wages. 

However, promotion and low wages may encourage competitive firms to get information about the 

worker and attract to their company 

The view point of promotion has positive influence on extrinsic motivation as well as intrinsic 

motivation. In cases when promotion takes place, it influences modestly extrinsic motivation and 
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strongly intrinsic motivation (Van Herpen et al., 2006:457). Furthermore, when the job promotion is 

combined with increased wags then positively influences employee motivation. Kovach (1995:101) 

maintains that rewards are motivator factor for their employees. In addition, when promotion is based 

on performance indicator is important to avoid that that its measurement is based on one‘s particular 

performance then, it influences negatively the later, however, when it is based on acknowledge of 

general competences it increases the motivation of employees (Frey, 1997:433). 

There are several studies that examined the impact of job promotion and wages on employee 

motivation (Takahashi, 2006:201; Van Herpen et al., 2005:309; Van Herpen et al., 2005:441). 

Takahashi (2006:200) study maintains that fair promotion by the firm was more powerful motivational 

factor that the level of wage and wage increase. This study also shows that the difficulty of promotion 

did not have any impact on employee motivational level. Furthermore, the ability of employees to 

adopt to Human Resources systems, and their awareness that the outcome of job promotion is not as a 

result of quick process, but due to hard work. These employees also believed that rules on employee 

promotion should be based on individual performance and merits non on tenure. Another study, Van 

Herpen et al (2005:325) maintains that in cases when works have feelings that they are being treated 

by the firm fairly it increases their motivation. Hence, this study recommends that firms need to 

promote the perception of fairness to increase employee motivation. In particular, this study 

recompense that when a firm increases the bonus for top management it should do as well as to 

employee, otherwise to will reduce not only the employees motivation but also productivity. The 

promotion that is based on compensation schemes is as a result of worker‘ observed ability. The 

promotion is a process that takes time, is inefficient when employers exploit their knowledge 

(employees) their talents and their abilities (Bernhardt, 1995:315). 

McCue (1996:175) study maintains that promotion and the change of position is linked to 

wage level where workers that are paid more are more likely to be promoted. Another study, 

Francesconi, (2001:300-301) maintains that works that got promoted over the past a year increase their 

earnings by 7% for men and 4% for women.  This is more likely to occur for older workers than young 

ones, where the former enjoy promotion than the latter. In relation to gender, this study maintains that 

job promotion is greater for men who are better educated workers.  This study also suggests that men 

who are promoted come from the bottom quarter of the distribution of wage. Another study (Pergamit 

and Veum, 1999:599) suggests that 24% of employees reported that they have been promoted in a 

year, however, these promotions did not result on changing their job or position. The majority of 

employees reported that they have been considered for promotion opportunities. These promotions 

approximately 8% resulted on wage increase after a year, and others after six years their wage 

increased to about 12%. In addition,  Nguyen et al (2015:565) study maintains that factors such as: the 

ability to earn, the working environment, the opportunities to be promotes have positive influence on 

employee performance. This study also shows that in contrary to other sectors, in state sector the 

promotion opportunities have much stronger impact on employee performance. 

 
2. Method 

This study employed a questionnaire in three shopping centers to examine the impact of job 

promotion and wages on employee motivation. We included three firms\shopping centers to 

participate in this study, which shopping centers operate in single city. Before the study was conducted 

we asked the manager on whether we can conduct this study in their shopping center. The respondents 

were purposely selected and to include more respondents we asked from the managers to include 

employees that work in various shift in these shopping centers.  The reason on why we aimed to 

include all employees that work in various shifts was to have a clear idea on three variables examined; 

job promotion, wages and employee motivation. The total sample included in this study from these 

three shopping centers was 100, among the participants, Male were 60 and Female. Questionnaire was 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kiyoshi%20Takahashi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kiyoshi%20Takahashi
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based on questions on when was the last time that employees got promoted to a job, the level of wages 

and the percentage that their wage got increased etc. The questionnaire was Likert scale that measured 

these variables ranging from   ‗1 strongly disagree‘ to ‗5 strongly agree‘. Furthermore, the analysis 

was conducted not only on three variables but also on variables on gender whether job promotion, 

wages and employee motivation differs as well as the level of education. 

 

3. Findings 

In this section are presented findings on the impact of job promotion, wages on employee 

motivation. The structure of this section is as follows; firstly the descriptive statistics for female and 

male are presented separately. Secondly, the findings for three variables examined for male and female 

are presented below. 

 

Table 1: Descriptive Statistics for Female for Job Promotion, Motivation and Wage 

 

 N Range Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Job Promotion 40 8,00 28,2250 1,95445 -1,027 ,939 

Motivation 40 6,00 33,9250 1,62335 -,327 -,816 

Wage 40 8,00 23,1750 2,44831 -,037 -1,176 

Valid N (listwise) 40      

 
Based on table no:1 on descriptive statistics for female. The table shows that the result on job 

promotion results to be mesokurtik or normal, whereas, for motivation and wage as platikurtik or low. 

Table 2: Descriptive Statistics for Male for Job Promotion, Motivation and Wage 

 N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Job Promotion 60 28,4500 2,13466 1,083 1,622 

Motivation 60 33,6667 2,03916 -,187 -,473 

 Wage 60 26,1667 1,99293 ,706 1,348 

Valid N (listwise) 60     

 
Findings on table no: 2 for male suggests that job promotion and wages result to be 

mesokurtik or high, whereas, findings for motivation and wage result to be platikurtik or low. These 

findings are similar to female findings as shown in the table above. 

Table 3: Analysis on job promotion, motivation and wages for male and female 

 Gender N Mean Std. Deviation Sig  

Job Promotion female 40 28,2250 1,95445 
0,59 

male 60 28,4500 2,13466 

Motivation female 40 33,9250 1,62335 
0,50 

male 60 33,6667 2,03916 

Wage female 40 23,1750 2,44831 
0,00** 

male 60 26,1667 1,99293 

P<0.05** the differences are statistically significant 

p>0.05 the differences are not statistically significant 

 

 

Based on table no:3 findings suggest that the differences on male and female on job promotion 

and motivation are not statistically significant. These differences on job promotion and motivation, 

can be explained that male and female are in the same hierarchical positions in terms of job promotion 

and as a result have the same level of motivation. As for wages, findings suggest that findings suggest 

that wages are statistically significant. In terms of gender, these findings regarding to wages suggest 

that male have higher wages compared to female (p<0.05). 
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Table 4: Correlation Analysis for Female 

 Job Promotion Motivation Wage 

Job Promotion Pearson Correlation 1 ,393
*
 ,281 

Sig. (2-tailed)  ,012 ,079 

N 40 40 40 

Motivation Pearson Correlation ,393
*
 1 ,384

*
 

Sig. (2-tailed) ,012  ,014 

N 40 40 40 

Wage Pearson Correlation ,281 ,384
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,079 ,014  

N 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Based on table no:4 findings suggest that there is a statistically valid correlation between job 

promotion and motivation (p<0.05). These findings show that employees that have been promoted are 

more motivated compared to those that are not. Whereas as for wage and job promotion, findings 

suggests show that these variables are not statistically valid correlated (p>0.05). This might be 

explained that employees that have been promoted in new job positions their wages did not increase. 

However, when we examine the correlation  between motivation and job promotion findings suggest 

that these two are statistically correlated (p>0.05). Hence, these findings show that when wages are 

increased then automatically the motivation of employees too. 

 

Tabela5: The differences on job promotion, motivation and wages on female based on the level 

of education 

 N Mean Std. Deviation 

Job Promotion Primary school 8 26,5000 2,13809 

High school 22 28,6364 1,91598 

Bachelor 10 28,7000 1,05935 

Total 40 28,2250 1,95445 

Motivation Primary school 8 31,8750 ,83452 

High school 22 34,3182 1,52398 

Bachelor 10 34,7000 ,82327 

Total 40 33,9250 1,62335 

Wage Primary school 8 20,5000 1,06904 

High school 22 23,7727 2,46754 

Bachelor 10 24,0000 1,69967 

Total 40 23,1750 2,44831 

 

Based on table no: 5 and 6 findings suggest that these are statistically significant, although, 

there is no difference statistically given between high school and employee and those with bachelor 

degree (p>0.05). These findings suggest that job promotion was based on qualifications of 

employees(p<0.05). Hence, employees that had higher qualification in terms of education had more 

opportunity to be promoted in job positions compared to with lower level of education. 
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Table 6: Multiple comparisons for female 

Dependent Variable (I) Level of education (J) Level of education Sig. 

Job Promotion Primary school High school ,018** 

Bachelor ,036** 

High school Primary school ,018** 

Bachelor ,995 

Bachelor Primary school ,036** 

High school ,995 

Motivation Primary school High school ,000** 

Bachelor ,000** 

High school Primary school ,000** 

Bachelor ,713 

Bachelor Primary school ,000** 

High school ,713 

Wage Primary school High school ,002** 

Bachelor ,003** 

High school Primary school ,002** 

Bachelor ,956 

Bachelor Primary school ,003** 

High school ,956 

 
Based on the table above there is no difference statistically valid between employees with high 

school and those with bachelor degree (p>0.05). Motivation of employees was accordingly to their 

level of education, in particular those employees who have higher level of education have been more 

motivated than those with lower level  (p<0.05). Findings also suggest that employees with higher 

wages had higher level of education (p<0.05). Hence, these findings suggest the level of education was 

an important factor for the firm to increase their wages. 

 

Table 8: Correlations Analysis for Male 

 

Findings on table no:8 suggest that there is not statistically valid correlation between job 

promotion, motivation and wages  (p>0.05).  These findings suggest that there variables are 

interrelated for male category suggesting that when male are not promoted and at the same time their 

wage is not increased then their motivation is low. It is important to state that employees that went 

through job promotion but did not have an increase in their wage, this means that they are not 

motivated. Hence, these findings also suggest that simultaneously with job promotion the wage 

variable is an determining factor for male employees to be motivate.  

 

 

 Job Promotion Motivation Wage 

Job Promotion Pearson Correlation 1 ,090 -,002 

Sig. (2-tailed)  ,496 ,988 

N 60 60 60 

Motivation Pearson Correlation ,090 1 -,186 

Sig. (2-tailed) ,496  ,154 

N 60 60 60 

Wage Pearson Correlation -,002 -,186 1 

Sig. (2-tailed) ,988 ,154  

N 60 60 60 
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Table 9: The Differences on Job Promotion, Motivation and Wages Regarding to Education 

Level for Male 

 N Mean Std. Deviation 

Job Promotion High school 27 28,7778 2,04438 

Bachelor  26 28,3846 2,33370 

Master  7 27,4286 1,51186 

Total 60 28,4500 2,13466 

Motivation High school 27 33,1481 2,47610 

Bachelor 26 34,5769 1,27037 

Master 7 32,2857 ,75593 

Total 60 33,6667 2,03916 

Wage High school 27 26,8148 2,25383 

Bachelor 26 25,9615 1,53573 

Master 7 24,4286 1,27242 

Total 60 26,1667 1,99293 

 

Based on table no: 9 and 10, findings suggest that job promotion was not carried on based on the level 

of education for male (p>0.05). These findings are interesting compared to female findings where the 

job promotion was based on the level of education. Hence, the possible explanation for this might be 

that the criteria for female are higher than for male, and the discrimination based on gender is evident.  

 

Table 10: Multiple Comparisons for Male 

Dependent variable (I) level of education (J) level of education Sig. 

Job promotion  High school Bachelor ,781 

Master ,302 

Bachelor High school ,781 

Master ,546 

Master High school ,302 

Bachelor ,546 

Motivation High school Bachelor ,021** 

Master ,532 

Bachelor High school ,021** 

Master ,016** 

Master High school ,532 

Bachelor ,016** 

Wage  High school Bachelor ,232 

Master ,011** 

Bachelor High school ,232 

Master ,143 

Master High school ,011** 

Bachelor ,143 

 

Based on tables above findings suggest that employees that have higher education (e.g., bachelor 

vs high school) have higher motivation (p<0.05), however, there is not statistically significance 

between those who hold master degree with those with high school (p>0.05). Furthermore, findings 

suggest that there is statistical significance on employees with bachelor and master degree. Hence, 

when examined two degrees namely bachelor and master degree there is a statistical significance on 

their level of motivation. Regarding to the level of education and wages findings are interesting. The 

results above findings suggest that there is not statistical significance on employees with high school 

and bachelor when wage variable is added (p>0.05). Whereas, it is interesting that there is a statistical 

significance between employees with high school and master degree (p<0.05), suggesting that those 
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with high school have same wages with those with master degree. These above tables also show that 

there is no statistical significance between employees with bachelor and master on wages variable 

(p>0.05). 

 

4. Conclusion 

Findings suggest that there are no differences on male and female regarding on the impact of job 

promotion on their motivation. However, wages had positive impact on employee motivation. The 

differences regarding to wages on employee motivation were mainly on males, whereas, the impact on 

female did not change. The possible explanation of these findings might be that female were 

discriminated regarding to the raise of their wage compared to male.  

When we examine using correlation analysis, findings suggests that there is a correlation 

between job promotion and motivation. Hence, employees that got promoted in new positions have 

been motivation. Regarding to the correlation between wages and job promotion, there was no 

correlation. The possible explanation might be that, employees that get promotion do not get raise in 

their salary; hence their salaries maintain the same. Regarding to wages and motivation, findings 

suggest that employees with higher wages are more motivated compared to those that get low level of 

wages. 

Regarding to the level of education, findings suggest that there was correlation between the 

level of education and job promotion. Therefore, employees with higher level of education had more 

opportunities to get promoted in high job positions. Whereas, the employee motivation increased 

accordingly with the level of education. A for wages, employees with high level of education had 

higher wages. 

 

5. Limitations of the Study 

This study has some limitations. Firstly, this study focused on three shopping centers. Secondly, 

the sample of this study was limited due to the limited shopping centers examined. Furthermore, it is 

important for future studies to examine countries like Kosovo where the legal framework regarding to 

labor market is weak or lacks on proper implementation. Therefore, future studies can examine the 

differences regarding to variables examined and compare and contrast between shopping centers and 

employees that work in various sectors. 
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Abstract 

 

Socialization is a concept that expresses the individual's process of integration with the group or 

society. Mankind has made his socialization adventure in various institutions and venues throughout 

history. Since the century, mosques have been among the most important socializing places of Islamic 

civilization and culture. Mosques have carried out very important tasks in life in order to teach social 

behaviors such as kinship, neighborhood, solidarity relations, uniting society, which are the parameters 

of socialization, around common values. There have been some changes in the functions of the 

mosques especially in the face of the problems that directly affect the individual and society, such as 

urbanization that emerged in modern times, and the accompanying isolation, individualization, 

migration, identity crisis and social polarization. In the face of these changes and problems emerging 

in the new period, the new functions that the mosques will undertake will also determine the position 

and importance of the mosques in the future social life. In this context, it is inevitable to make some 

updates in the social functions of the mosques in shaping the social and religious life where the 

mosque is located in the center. Churches had to make some changes to the public social policies as a 

result of some social events especially in the last century. Mass migrations in the 20th century and a 

number of problems caused by the workers' movements, problems such as injustice and poverty that 

have become lonely and marginalized as a result of modernism and globalization have forced the 

church to change social policies. Especially II. It was a turning point in terms of loading new missions 

to the Church in a number of decisions taken at the Vatican Council. In this context, Churches have 

become institutions that are at the center of social life today. Thus, the church, which has been drawn 

into its own shell for centuries and away from social problems, has assumed a more effective role. 

Keywords: History of Religions, Mosque, Church, Socialization 

 

Sosyal Fonksiyonlarının Güncellenmesi Bağlamında Mabetler (Cami ve 

Kilise Örneği) 
 

Öz 

SosyalleĢme, bireyin grup veya toplumla bütünleĢme sürecini ifade eden bir kavramdır. Ġnsanoğlu, 

sosyalleĢme serüvenini tarih boyunca çeĢitli kurumlar ve mekânlarda gerçekleĢtirmiĢtir. Asr-ı 

saadetten bu yana camiler Ġslam medeniyet ve kültürünün en önemli sosyalleĢme mekânları arasında 

yer almıĢlardır. Camiler, sosyalisazyonun parametreleri olan toplumu ortak değerler etrafında 

birleĢtirme, akrabalık, komĢuluk, yardımlaĢma iliĢkileri gibi sosyal davranıĢları öğretme adına hayatta 

çok önemli görevler icra etmiĢlerdir. Özellikle modern dönemlerde ortaya çıkan ĢehirleĢme, ve 

beraberinde ortaya çıkan yalnızlaĢma, bireyselleĢme, göç, kimlik bunalımı ve toplumsal kutuplaĢma 

gibi bireyi ve toplumu doğrudan etkileyen problemler karĢısında camilerin fonksiyonlarında bir takım 

değiĢiklikler olmuĢtur. Yeni dönemde ortaya çıkan bu değiĢim ve problemler karĢısında camilerin 

üstleneceği yeni fonksiyonlar camilerin geleceğe dönük toplum hayatındaki konumunu ve önemini de 

belirliyecektir. Bu bağlamda geleceğe dönük olarak caminin merkezde yer aldığı toplumsal ve dini 

hayatın Ģekillenmesinde Camilerin sosyal fonksiyonlarında da bir takım güncellemelerin yapılması 
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kaçınılmazdır. Kiliseler, özellikle son yüzyılda yaĢanan bir takım sosyal olaylar neticesinde halka 

dönük sosyal politikaların da bir takım değiĢikliklere gitme mecburiyeti duymuĢtur. 20. Yüzyılda 

yaĢanan kitlesel göçler ve iĢçi hareketlerinin ortaya çıkardığı bir takım problemler, modernizm ve 

küreselleĢmenin sonucunda yalnızlaĢan ve ötekileĢtirilen sosyal sınıflar, küreselleĢme ile birlikte 

ortaya çıkan adaletsizlik, fakirlik gibi problemler kiliseyi sosyal politikalar konusunda değiĢikliklere 

zorlamıĢtır. Özellikle II. Vatikan Konsilinde alınan bir takım kararlarda Kiliseye yeni misyonlar 

yüklemesi bakımından bir dönüm noktası olmuĢtur. Bu bağlamda Kiliseler, günümüzde sosyal hayatın 

merkezinde yer alan kurumlara dönüĢmüĢlerdir. Böylelikle asırlar boyunca kendi kabuğuna çekilmiĢ, 

sosyal problemlerden uzak duran kilise, daha etkin bir Ģekilde rol üstlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Cami, Kilise, Sosyalleşme 

 

Yöntem 

Ülkemizde camilerdeki faaliyetlerin ve cami merkezli sosyalleĢmenin adresi Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

merkez teĢkilatıdır. Dolayısıyla baĢkanlık merkez birimlerinin yaptığı hizmetlerin nerdeyse tamamı 

din görevlileri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Merkezdeki birimlerin ana hizmet gayesi ise taĢra 

teĢkilatında bulunan cami ve Kur‘an kurslarının eğitim ve sosyal faaliyet politikalarını belirlemektir. 

Bu sebeple Camilerin sosyal fonksiyonlarının değiĢmesi yönündeki faaliyetlerin tamamı D.Ġ.B merkez 

teĢkilatı tarafından yapılan yönlendirmeler ve talimatlar ile olmaktadır. Almanya‘da ise Kilise eli ile 

yapılan hizmetlerin birçoğu Diakoni ve Caritas gibi Kiliseye bağlı kurumsal örgütler eli ile 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu organizasyonda görev alanların büyük bir kısmı ise gönüllülerdir. Bu 

sebeple Kilise‘nin sosyal fonksiyonlarının yenilenmesi ile kastettiğimiz Ģey, sadece kilisenin değil bu 

örgütler eli ile yapılan faaliyetlerin tamamıdır. 

 

GiriĢ 

Camilerin Sosyal Fonksiyonlarının Güncellenmesi 

Arapça cem‘ kökünden gelen, ―bir araya getiren‖ anlamına gelen câmi kelimesi, sadece Cuma 

namazlarının kılındığı büyük mescidler için kullanılan bir terimdir. (Önkal, 1993:46-56)   

Cami dağınık olan Ģeylerin toplamak ve biriktirmek gibi   anlamlara gelen   c-m-a kelimesinden 

türemiĢtir. Dini bir terim olarak ise toplu ibadet edilen yerlere Cami denir. Cami Kur'an ve Sünnet‘te 

mescit kavramıyla ifade edilir.  Mescid ise secde edilen yer demektir. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 2006: 

81-82) 

Cami kelimesi Hicri 4. ve 5. asırdan itibaren kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Mescit, sadece ―namaz 

kılmayı‖ Cami ise namaz kılmanın ötesinde namaz dıĢı eylemlerle   Müslümanlar arasındaki ortak 

organizasyonları birliktelik ve paylaĢımları anlatan bir kavramdır. Cami kelimesinin bu anlamı   

Mescid-i Nebevinin    fonksiyonlarına uygun düĢmesi bağlamında da dikkat çekicidir. (Kamacı, 2019: 

7) 

 

Hz. Muhammed Döneminde Camiler 

Hz. Muhammed zamanında mescid, eğitim, öğretim, devlet iĢleri, hukuki, sosyal ve manevi 

sıkıntıların çözüldüğü danıĢma mekânı, evi olmayan sahabenin barınma yeriydi. Bunun yanında 

hastaların tedavi edildiği hastane, askerî konuların görüĢüldüğü ordugâhtı. Yabancı heyetlerle 

toplantıların ve sportif gösterilerin yapıldığı aktif bir mekândı. (Yılmaz, 2019: 23) 

Ġslam Tarihinde geniĢ bir fonksiyona sahip ilk cami mescid-i Nebevidir. Daha sonra yapılan camilerde 

ilk mescidin yapılıĢ felsefesine uygun inĢa edilmiĢtir. Bu sebeple Ġslam dünyasında yapılan bütün 

camilerden beklenen Ģey hemen hemen ilk mescitten beklenen ile aynıdır. (Çelebi, 1998: 73) 

Ġnsanın sosyalleĢtiği mekanlar da zaman içerisinde değiĢiklik göstermiĢ ve sosyal fonksiyonları 

açısından da birtakım değiĢikliklere maruz kalmıĢtır. Bu değiĢiklikler bazen insanın zihin 

dünyasındaki dönüĢüm, bazen de yaĢadığı çağın zorunlulukları neticesinde sosyalleĢme 
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kurumlarındaki değiĢiklikler sebebiyle söz konusu olmuĢtur. Kısaca insanı sosyalleĢtiren etkenler 

mekân, tarih ve zamanın Ģartlarına göre değiĢime uğramıĢtır. (Güngör, 2012: 119)  

Camiler Ġslam toplumlarında sosyal hayatın tam merkezinde olan yapılardır. Bu sebeple gerek insanın 

sosyalleĢmesi gerekse toplumun sosyal fonksiyonlarını icra etmesi bakımından camilerin merkezi bir 

rolü vardır. Camiler her türlü ideolojinin ötesinde insanları bir araya getiren, sadece itikâdi inançların 

değil, örfi ve ahlaki değerlerinde öğretildiği, toplumsal dayanıĢma ve kaynaĢmanın gerçekleĢtirildiği 

mekanlardır. 

Kısaca Camiler Müslüman toplumların sadece dini sosyalleĢmesinde değil, birçok dini tecrübenin 

yaĢandığı ve aktarıldığı sosyalleĢme mekanlarıdır. Hatta camiler bu fonksiyonları sebebiyle bireyin 

sosyalleĢmesi konusunda ciddi bir kaynak olarak görülmüĢtür. (KoĢtaĢ, 1995: 71) 

Eliade, dünyada üç ana sembolün kutsalın tezahür ettiği yerler olarak kabul eder. Bunlar; kutsal 

dağlar, kutsal Ģehirler ve kutsal mabetlerdir. (Eliade, 2003: 361-362) Bu manada sadece camiler değil 

bütün mabetler bulundukları Ģehirlerin merkezi konumundadırlar. Avrupa‘da Ģehirlerin teĢekküllünde 

de dini yapıların kilit bir rolü söz konusudur. Aziz Benedictus'un [Benoit] (öl. 547) manastırlarının 

ĢehirleĢmede çok önemli rolü olduğunu ve yeni Ģehirlerin de bu manastırlar etrafında kurulduğunu 

söylemiĢtir. (Besnard, 1995: 174) Ġslam Ģehirlerinin de bundan farklı olduğunu söyleyemeyiz. Zira Hz. 

Muhammed‘in Mekke‘den Medine‘ye hicreti ile baĢlayan Ġslam medeniyeti ilk defa ĢehirleĢme 

pratiğini Medine‘de ortaya koymuĢtur. Daha sonra kurulan Ġslam Ģehirleri de Medine örnekliğinde 

inĢa edilmiĢtir. Yani Müslümanlarda Cami merkezli bir ĢehirleĢme ve medeniyet tasavvuru vardır. Bu 

manada Ġslam Ģehirlerinin tarihine bakıldığında Ģehirlerin merkezinde cami ya da bir türbe olduğu 

dikkatleri çekmektedir. (Nasr, 1992: 68-69) 

Ġslam‘ın ilk dönemlerinde Camilerin çok daha fazla fonksiyonlarının olduğu (Güç, 2005: 257-272) 

görülmekle birlikte zamanla cami genellikle namaz kılınmak için kullanılan bir yapıya dönüĢmüĢtür. 

(Bilgin, 2008: 197) 

 

Caminin Fonksiyomları 

a) Ġbadet:  
Camilerin en büyük fonksiyonlarının baĢında Allah‘a ibadet gelmektedir. Kur‘an‘da ―Allah‘ın adı 

anılan, sabah akĢam tesbih edilip namaz kılınan evler‖ (Nur 24/36) ―Ġlk günden takvâ temeli üzerine 

kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur‖ (Tevbe 9/108; Hac 22/ 40) Namaz her ne kadar 

ferdi olarak da kılınan bir ibadet olsa da cemaatle kılınan namazın sevabının fazla olacağı inancı 

(Nesâî, ―Ġmâmet‖, 50) camilerde ibadeti teĢvik edici olmuĢtur. Cuma namazları ve bayram namazları 

ise mecburi olarak cemaatle kılınması gereken namazlardandır. Peygamberimiz kulluk görevinin ifa 

edildiği ve Allah‘ın isminin bolca anıldığı mekanlar olarak mescitlerin Allah için en sevimli mekanlar 

olduğunu ifade etmiĢtir. (Müslim, ―Mesâcid‖, 288) 

 

b) Eğitim ve Kültür Merkezi Olarak Camiler:  
Kur‘an‘ı Kerim‘de Ġslam‘dan önce de mescitlerin eğitim için kullanıldığına dair iĢaretler vardır. Zira 

Hz. Meryem‘in yetiĢtirilmesi için mescide adanması buna güzel bir örnektir. (Âl-i Ġmrân 3/35-37) Bu 

bağlamda mescitlerin eğitim öğretim faaliyetlerindeki fonksiyonunun Ġslam öncesine dayandığını 

söyleyebiliriz. Hz. Muhammed‘de; ―Ben eğitici olarak gönderildim‖ ( Ġbn Mâce, ―Muḳaddime‖, 17) 

buyurarak kendisinin öğreticiliğine vurgu yapmıĢtır. ġüphesiz bu görevin icra edildiği en önemli 

merkez ise cami olmuĢtur. Hz. Peygamber‘in Mescid-i Nebevî‘deki derslerine ―meclisü‘l-ilm‖ 

denilmiĢtir. (Önakl, Bozkurt, 1993: 45-56) Talebe sayısının 400‘ü bulduğu ilim halkasına ―ashab-ı 

suffe‖ denmiĢtir. (Kettani, 1969: 79) Bunun yanında bu dönemde mescitlerin sadece ilmi faaliyetlerde 

değil kültürel faaliyetlerde de kullanıldığı görülmektedir. Mescitlerde Ģiirlerin söylendiği, harp 

sanatına dair gösterilerin yapıldığı görülmektedir. (Ayni, 1972: 36) 
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c) Ġdari iĢlerin GörüĢüldüğü Mekanlar Olarak Camiler: 
 Hz. Muhammed‘in bazı idari iĢleri mescitte ashabı ile görüĢmesi ve istiĢare etmesi ve alınan birtakım 

kararları ashabına mescitte duyurması mescitleri idari bir merkez haline de getirmiĢtir. Hz. 

Muhammed‘in bazı yabancı heyetlerle diplomatik görüĢmelerini mescitte yapması buna güzel bir 

örnektir. Daha sonra kurulan Ġslam Ģehirlerinde de devlet idarelerinin camiye yakın yapılması 

camilerin bu fonksiyonun uzun bir süre devam ettiğini göstermektedir. (Önkal, Bozkurt, 1993: 51-87)  

 

Günümüzde Camilerin Sosyal Fonksiyonlarının DönüĢümü   

a) Kadınlar ve Cami  

Hiç Ģüphesiz ki toplumun nüfusunun hemen hemen yarısını kadınlar oluĢturmaktadırlar. Bu sebeple 

kadınların katılmadığı sosyal bir hayatın gerçek manada oluĢmasını beklemek mümkün değildir. 

Ġnsanların sosyalleĢmesine büyük bir etkisi olan camilerden kadınların faydalanmaması veya uzak 

tutulması camilerin gerçek manada sosyal fonksiyonlarını icra etmemelerine sebep olacaktır. ―Allah‘ın 

kadın kullarını mescitten alıkoymayın.‖ (Müslim, Salat, 136) Hadis-i Ģerifi bu tehlikeye dikkat 

çekmektedir. Ne yazık ki buna rağmen zaman içerisinde camilerin Peygamber dönemindeki kadınlarla 

ilgili fonksiyonlarını kaybettiklerini görmekteyiz.   

Ġslam‘da üstünlük cinsiyetle değil takva iledir.  Bu manada kadın ve erkek eĢit konumdadır.  Hz. 

Muhammed‘in bu konudaki gayretleri malum olmasına karĢın vefatından sonra insanlar tekrar eski 

anlayıĢlarına dönmeye baĢlamıĢlardır. Özellikle camiler konusunda kadınlar mahrum bırakılmıĢtır. 

Yaygın bir eğitim anlamına da gelen camilerdeki hutbe ve vaazlardan kadınların birçoğu mahrum 

konumdadır. Bunun sebebi de kadınların camiye devamlarındaki azlıktır. (Aycan, 2013: 18-21) 

Camilerin gerçek manada imarı için ise tekrar Peygamber zamanındaki durumuna getirilmesi 

gerekmektedir. Yok olan uygulamaların güncellenerek yeniden faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. 

(Bayraktar Karahan, 2013: 21, 66) Peygamberimiz döneminde kadınların eğitimi için kullanılan, hatta 

özel bayan hocalar görevlendirerek kullandığı mescidin (Buhârî, Ġ‘tisâm, 9; Müslim, Birr ve Sıla, 152) 

günümüzde de bu yönüyle aktif olarak kullanılması gerekmektedir. (Bayraktar Karahan, 2013: 69) 

Günümüzde kadınların daha çok Ramazan ayında camilere devam ettikleri görülmektedir. Bu 

durumun yıl geneline yayılması için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı birtakım tedbirler almayı 

kararlaĢtırmıĢtır. 2011 yılı IX. Müftüler toplantısında, ―dinî duyarlıklarıyla her zaman tebarüz eden 

kadınların camiye, cemaate ve cuma namazlarına katılımlarını teĢvik etmek, bu amaçla camilerde 

kadınlara ayrılan fiziki ortamların baĢta Ramazan ayı olmak üzere iklim Ģartlarını da dikkate alarak 

talebe paralel bir Ģekilde düzenlenmesi, geliĢtirilmesi ve uygun imkânlar sağlanması için gerekli 

giriĢimlere baĢlama kararı almıĢtır.‖12 Bununla birlikte kadınların camiye devam etmelerine engel 

olan durumları da ortadan kaldırmak için bir takım tedbirlerin alması kararlaĢtırılmıĢtır.13 Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı, kadınlara yönelik vaaz ve irĢat çalıĢmalarını da her geçen sene arttırmaya yönelik 

faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Böylelikle camilerin ibadet dıĢında da özellikle din eğitimi sahasında 

da kullanılması hedeflenmektedir. (Bayraktar Karahan, 2013: 70, Erdemli, 2013: 70) 

2013 yılında Camiler ve din görevliler haftasının teması olarak ―Cami, Kadın ve Aile‖ teması 

iĢlenerek camilerdeki kadınlara yönelik ibadet alanları ve hizmet çeĢitliliği masaya yatırılmıĢtır. 

Böylelikle kadınların camiye olan katılımlarını arttırmak hedeflenmiĢtir. (Görmez, 2014: 6) 

Kadınların namaz ibadetini yerine getirebilmeleri ve kendilerine yönelik yapılan faaliyetlerden 

yararlanabilmeleri için camilerde yeterli ölçüde nezih mekanlar ayrılması, cuma, bayram, teravih ve 

vakit namazlarını camide kılabilmeleri, kadınlar için abdest alma yerleri hazırlanması ile ilgili 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda 2011 yılından itibaren müftülüklere gönderilen çeĢitli 

                                                      
12

 IX. Müftüler Toplantısı, 24-25 Mart 2011, Ankara. 
13

 ―Camilerin, Ġslam kültür ve medeniyetinin kadim estetik anlayıĢı doğrultusunda inĢa edilmesine ve kadın, 

çocuk, yaĢlı ve engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenmesine özen gösterilmelidir‖ ( X. 

Müftüler Toplantısı, 04-07 Haziran, 2012, Sapanca) 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 171 

 

talimatlarla ―Camilerde kadınlara ayrılan mekânların iyileĢtirilmesi‖ çalıĢmaları baĢlatılmıĢ ve takip 

edilmiĢtir. Yürütülen çalıĢmalar neticesinde halihazırda 64.128 camide kadınlar için namaz kılma yeri 

ayrılmıĢ olup bunlardan; 50.252‘si beĢ vakit, 13.587‘si Cuma, 10.621‘i bayram ve 48.600‘ü teravih 

namazlarında kadınların istifadesine sunulmuĢtur. Kadınlar için abdest alma yeri olan cami sayısı ise 

31.452‘dir. (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Din Hizmetleri Raporu (DĠBDHR), 2018, 90)14 

 

b) Cami ve Gençlik  

Hz. Peygamber‘in toplumun bütün kesimleri ile çok sıkı iliĢkileri olmuĢtur. Fakat en çok iletiĢim 

kurduğu ve beraber iĢ yaptığı kesimler gençlerdir. Özellikle davetin ilk yıllarında Hz. Peygamberin 

etrafındaki insanların daha çok gençlerden oluĢtuğunu ve peygamberimizin de onların dinamizminden 

faydalandığını görüyoruz. (Erul, 2014:33) Gençler, Mescid-i Nebevi‘de, sadece bilgiyi değil erdemi de 

aynı anda öğreniyorlardı. Hz. Peygamber‘in sürekli vurguladığı ―faydalı bilginin‖ takipçisi 

oluyorlardı.  Suffe adeta bir külliye gibi, üniversite gibi fonksiyon icra ediyordu.  Gençlerin sadece 

ilmi kiĢiliği değil, cemiyet içindeki konumları da burada öğretiliyordu. (Gündüzöz, 2014: 71) 

Kabe‘yi Hz. Ġbrahim oğlu Ġsmail ile yapmıĢtı. Bu   bile mabet ile gençler arasındaki iliĢkiye güzel bir 

örnektir. Günümüzde de camilerin bu anlamda sosyal fonksiyonlarını yenilemeleri gerekmektedir. Zira 

Hz. Peygamber döneminde gençlerin daha çok camide zaman geçirdikleri ve cami çatısı altında 

kimlik, kiĢilik ve ruh dünyalarının Ģekillendiklerini görmekteyiz. Asr-ı Saadet‘ten sonra da Camiler bu 

fonksiyonlarını diğer Ġslam devletleri döneminde de sürdürmüĢlerdir. Fakat günümüzde Camilerin 

gençlere yönelik faaliyetlerde çok iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz.  Bununla birlikte son 

dönemde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı camilerde gençlere yönelik etkinliklerini arttırmayı hedeflemekte 

ve bu yönde çalıĢmalarını hızlandırmaktadır. 

Özellikle 2011 yılında Camiler ve Din görevlileri haftasının ana teması ―cami ve çocuk‖ olarak 

belirlenmiĢtir. Böylelikle toplumda cami ve çocuk iliĢkisinin altı çizilmiĢtir. Bu vesile ile geleceğin 

büyüklerinin cami ile olan bağlarının kuvvetlendirilmesi planlanmıĢtır. (Görmez, 2014:6) 2016 yılı 

camiler ve din görevlileri haftasının teması olarak ise ―cami ve gençlik‖ olarak belirlenmiĢtir. 

Böylelikle camilerde gençlere yönelik hizmetler ve çeĢitlik incelemeye alınmıĢtır. Bu hafta 

münasebetiyle camilerin manevi iklimleri ile gençliğin dinamizmini bira araya getirmek planlanmıĢtır. 

Bu tema ile amaçlanan ikinci bir husus ise din görevlilerinin gençliğe hitap edebileceği, yeni bir dil ve 

üsluba kavuĢmalarını sağlamaktır. (Görmez, 2014:6)  

Camiler sadece ibadet mekanları olarak düĢünmek doğru değildir. Bu anlamda camileri gençler için 

cazip hale getirilmesi için cami müĢtemilatında gençlere yönelik faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği 

birtakım alanların yapılmasına dikkat çekilmiĢtir. Özellikle internet ve birtakım   teknolojik 

ekipmanların yerleĢtirilmesinin önemine vurgu yapılmıĢtır. (Gündüzöz, 2014: 78) 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nın son yıllarda gençlere yönelik camilerde birtakım projeler 

gerçekleĢtirdiğini görmekteyiz. 

 

1. Gençliğe Değer Projesi:  

Bu proje kapsamında camilerin ve din görevlilerin bulundukları mahallelerde gençlerle olan 

irtibatlarının kuvvetlendirilmesi planlanmıĢtır. Bu gaye ile her bir din görevlisinin en az 10 gence 

ulaĢması, onlarla birebir irtibat kurarak gençlik çalıĢması yapması istenmiĢtir. (DĠBDHR, 2018:175)
 
 

 

2.  Sportif Etkinlikler:  

Bu kapsamda ülke genelinde birçok caminin müĢtemilatındaki gençlik merkezinde 700 civarında 

lisanslı sporcu marifetiyle profesyonel bir Ģekilde okçuluk, karate, tekvando, vb. sportif faaliyetler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylelikle Hz. Muhammed döneminde ―peygamber mescidinde‖ ara ara yapılan 

                                                      
14

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Din Hizmetleri Raporu, 2018, 90. 
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sportif faaliyetler tekrar canlandırılmaya çalıĢılmaktadır. Bununla birlikte camilerin gençlerin fiziksel 

aktivitelerine de katkı sağlaması planlanmıĢtır. Bu aktiviteler aracılığıyla caminin gençler için cazibe 

merkezi olması hedeflenmiĢtir. 

 

3. Sabah Namazı BuluĢmaları:  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafında il ve ilçe müftülükleri tarafından düzenlenen sabah namazı 

buluĢmalarında sadece 2018 yılında 20 bine yakın genç sabah namazında camiye gelmiĢtir. (DĠBDHR, 

2018:89)
 
Gençlerin caminin manevi ikliminden istifade etmeleri ve cami ile kaynaĢmaları 

hedeflenmiĢtir. 

 

c) Cami ve Eğitim 

 Hiç Ģüphesiz ki bidayetinden bu yana camilerin ibadetten sonra en önemli fonksiyonu eğitimdir. 

Kur‘an‘a bakıldığında mabetlerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmasının Ġslam öncesine dayandığını 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim Hz. Meryem‘in mabede adanması ve orada yetiĢmesi bu durumun en 

çarpıcı örneğidir. (Al-i Ġmran 3/37). Zamanla camiler bu fonksiyonlarını resmi kurumlarına 

devretmekle beraber az da olsa sürdürmeye devam etmiĢlerdir. Konuyla ilgili olarak cami hizmetleri 

dairesi baĢkanlığının görevlerine baktığımızda camilerin yaygın eğitimde daha fazla fonksiyon icra 

etmelerine yönelik maddeler olduğu dikkat çekmektedir. 

―Cami ve mescitlerde kitaplık/kütüphane oluĢturulması ve hizmete sunulması ile ilgili iĢ ve iĢlemleri 

takip etmek. 

Camiye ilgiyi artırmak ve cami hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla ilgili birim 

ve kuruluĢlarla iĢ birliği içerisinde projeler geliĢtirilmesine, sempozyum, konferans, panel vb. 

toplantılar düzenlenmesine yönelik iĢ ve iĢlemleri yürütmek. 

Cami görevlilerinin mesleki geliĢim ve kariyer sistemine göre yetiĢmeleri konusunda ilgili birimlerle 

iĢ birliği yapmak.‖ 

Ġlgili maddelere baktığımızda camilerin eğitim faaliyetleri yapabilmelerinin imkanının sağlandığı 

görülmektedir. Bununla birlikte camilerde özel olarak Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafında yürütülen 

eğitime dair birtakım projelerin olduğunu görüyoruz.  

 

1) Cami BuluĢmaları 

 Son yıllarda dinin ve dindarların istismar edilmesi baĢkanlığı harekete geçirmiĢ ve bu bağlamda 

insanların camiye daha çok gelmeleri için birtakım projeler üretilmiĢtir. Bu projelerden bir tanesi de 

―cami buluĢmaları‖dır. Bu sebeple camilerde sabah namazı buluĢmalarının yapılması istenmiĢtir. 

Sadece 2018 yılında 8.218 camide haftalık olarak sabah namazı buluĢmaları icra edilmiĢ, yıl boyunca 

ise 345.792 sabah namazı buluĢmaları icra edilmiĢtir. (DĠBDHR, 2018:88)
 
 

 

2) Cami Dersleri   

Camilerin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de sahih dini bilginin verildiği mekanlar olmasıdır. 

Bu manada insanların dine dair her türlü soru ve sorunlarının çözüm yeri camidir. Bu sebeple Diyanet 

tarafından cemaatin dini konularda aydınlatılması ve sorularının cevaplanması için ―cami dersleri‖ 

projesi hayata geçirilmiĢtir.  Bu amaçla camilerin haftalık ―Cami Dersleri‖ programı hazırlaması ve bu 

programın cami ilan panolarına asılarak, ayrıca cuma günleri vaaz ve hutbenin sonunda vatandaĢlara 

duyurularak programlara katılmalarının teĢvik edilmeleri istenmiĢtir.   

Proje dahilinde cumartesi veya Pazar günleri hadis sohbetlerinin yapılması istenmektedir.Son yıllarda 

gençlerin ilmi çalıĢmalarını yapabilecekleri mekanların camilerin bünyesinde oluĢturulması istenmiĢ 

fiziki Ģartları müsait olan camilerin ise gençlerin kitap okuyup ev ödevi ve araĢtırma yapabilecekleri 

okuma salonları oluĢturulması da talep edilmiĢtir. (Cami Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması 

Genelgesi, 2019) 
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3) Engellilere Yönelik Hizmetler  

Camiler toplumun her kesiminden insanın din hizmeti almak istediği mekanlardır. Ülkemizdeki engelli 

sayısı ise hiç azımsanmayacak bir noktadadır. Bu sebeple Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı engellilerin de din 

hizmeti almalarına yönelik birtakım faaliyetler gerçekleĢtirmektedir.  Engelli bireylerin camide 

cemaatle kılınan namazlara iĢtirak edebilmeleri için camilerde fiziki iyileĢtirmeler çerçevesinde, izli 

yol, rampa, asansör vb. çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar neticesinde 2018 yılında 19.923 

cami engelli eriĢimine uygun hale getirilmiĢ yıl içerisinde ise 48 camide iĢaret dili ile hutbe 

okunmuĢtur. (DĠBDHR, 2018: 90)  

Engelliler konusunda toplumumuz nezdinde farkındalık yaratmak için sadece 2018 yılında 937 vaaz 

ve hutbe verilmiĢtir. (DĠBDHR, 2018: 207) 

 

4) Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailece Camideyiz  

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bu proje ile insanlara camiye ailece gelmeleri alıĢkanlığını kazandırmayı 

hedeflemiĢtir.  Bu faaliyet ile ―cuma gecelerinin değerlendirmesi ve milli-manevi değerlerimizin 

yaĢatılmasında ailelerin seferber edilmesi maksadıyla her cuma gecesi bütün camilerde akĢam namazı 

ile yatsı namazı arasında Yasin-i ġerif, sohbet, tevbe-istiğfar ve duadan müteĢekkil bir program 

düzenlenmesi‖ istenmiĢtir. Programa bilhassa kadın ve çocukların katılıması istenmiĢtir. (DĠBDHR, 

2018:88) 

 

d) Sığınmacılara Yönelik Hizmetler 
Hiç Ģüphesiz ki göç olgusu son her ne kadar tarih boyunca devam etse de son yıllarda insanların göç 

sebeplerinde birtakım değiĢikliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim eskiden daha yoksul ülkelerden 

rahat bir yaĢam için yola çıkan mülteciler Ģimdilerde savaĢlar sebebiyle canlarını kurtarmaya 

çalıĢmaktadırlar. Bu manada Türkiye dünyada en çok mülteciyi barındıran ülkelerdendir. Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı mültecilerin dini ihtiyaçlarını karĢılamak üzere birçok faaliyet gerçekleĢtirmektedir. 

Sığınmacıların kaldığı kamplarda mültecilerin ibadet ihtiyaçlarının karĢılanması için cami ve 

mescitlerin açılarak yeterli din görevlisinin görevlendirilmesi bunların baĢında gelmektedir. Camilerde 

mülteciler için yetecek kadar ―elif ba‖ ve ―temel arapça‖ kaynakların bulunması için çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Gelen sığınmacıların dilinde hutbe ve vaazlar icra edilmiĢ, hutbe ve vaazlarda birlik ve 

beraberliğin önemine vurgu yapılmıĢtır. ( Sığınmacılara Dair D.Ġ.B Genelgesi, 2015) Bununla birlikte 

sınır ötesindeki camilerde görev yapmak üzere din görevlilerin eğitimi gerçekleĢtirilerek ücretlerinin 

temin edilmesi sağlanmıĢtır. Diyanet mültecilere yönelik hizmetleri illerdeki koordinatörler marifetiyle 

icra etmektedir. (DĠBDHR, 2018:219) 

BaĢkanlık 03/04/2017 tarihinde yürürlüğe giren Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Tarafından Geçici Koruma 

Kapsamındaki Yabancılara Verilen Hizmetlere Dair Yönerge‘de göçmenlere yönelik hizmetleri 

yürütecek personelin görevlendirme kriterleri de belirlenmiĢtir. Ġlgili yönergenin 7. Maddesinde 

―Geçici korunanlara yönelik hizmet sunumunda istihdam edilecek sözleĢmeli yabancı personel; vaaz 

ve irĢat, Kur‘an ve temel dini bilgiler eğitimi, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık ve dini danıĢma ve 

rehberlik ofislerinde danıĢmanlık hizmetlerinde görev alırlar.‖ (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Tarafından 

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Verilen Hizmetlere Dair Yönerge, 2017) Geçen ifade ile 

cami merkezli din hizmetlerinin imkânı sağlanmıĢtır. 

2018 yılında 222 adet camide mültecilere yönelik özel etkinlikler düzenlenmiĢtir. Bu faaliyetlere 8.232 

kiĢi katılmıĢtır. Bununla birlikte göçmenlere yönelik düzenlenen 146 konferans düzenlenmiĢ ve 

10.000 kiĢinin katılmı sağlanmıĢtır. Toplamda ise 18000‘nin üzerinde göçmene yönelik irĢat faaliyeti 

gerçekleĢmiĢtir. (DĠBDHR, 2018:222) 
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Bununla birlikte Zeytin Dalı Bölgesi‘nde 73 mahalli din görevlisi göreve aktif olarak baĢlamıĢtır. 2018 

yılı sonu itibariyle ise bölgede toplam 1.858 görevli bulunmaktadır. Görevlilere Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından maddi destek sağlanmaktadır. (DĠBDHR, 2018: 238) 
 

1) KardeĢ Cami Projesi    

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör sebebiyle bazı camilerde hasarlar oluĢmuĢtur. Bu 

camilerin tekrar ibadete açık hale getirilmesi için bu camilerin muhitinde yaĢayan insanlar ile diğer 

insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanıĢmayı canlandırmak için ―KardeĢ Cami Projesi‖ 

baĢlatılmıĢtır. Bu çerçevede buluĢmalar tertip edilmiĢ ve insanlar arasındaki dayanıĢmanın 

canlandırılması sağlanmıĢtır. (DĠBDHR, 2018: 117)  
 

e) Camiler ve Bağımlılıkla Mücadele  

Bağımlılıkla mücadele son yıllarda sadece ülkemizde değil tüm dünyada öne çıkan bir husustur. Bu 

anlamda Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘da bağımlılıkla mücadele konusunda birtakım faaliyetler 

gerçekleĢtirmiĢtir. Sadece 2018 yılında konuyla ilgili olarak 3.364 vaaz, hutbe, konferans, panel, 

TV/Radyo vb. programda ele iĢlenmiĢtir.  

Ayrıca görev bölgelerinde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluĢturma ve topluma yön vermede önemli bir 

yer tutan din görevlilerine yönelik 379 seminer düzenlenmiĢtir. (DĠBDHR, 2018: 214)  
 

KİLİSELERİN VE SOSYAL FONKSİYONLARININ GÜNCELLENMESİ 

Yunanca ‗ecclesia‘ kelimesinden gelen kilise kelimesi Ġsa‘nın yeryüzündeki bedenini temsil 

etmektedir. (Flew, 2009)   

Kilise merkezli sosyalleĢme ya da kilise‘nin sosyal fonksiyonlarının artması son yüzyılda ivme 

kazanmıĢtır. Nitekim kiliseden bu yöndeki talep 19. Yüzyıldan sonra ciddi anlamda ortaya çıkmıĢtır. 

Ortaçağ‘da geniĢ aileler ve akrabalar birbirlerinin ihtiyacını gideriyordu. Fakat bu ihtiyaç zamanla 

karĢılanamaz olmuĢtur. YaĢanan savaĢların sonunda fakirleĢen ve hastalıklarla mücadele eden halka 

yardım ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. (Schank, 2003:16) ĠĢte bu noktada kiliselerin sosyal faaliyetlerini 

geliĢtirme ihtiyacı da ortaya çıkmıĢtır. 
 

Katolik Kilisesi Mültecilere Yönelik Olarak ġu Hizmetleri Vermektedir: 

-Acil durumlarda manevi bakim ve rehberlik hizmetleri 

-Mülteciler için uygun kalacak yerlerin temini 

-Mültecilerin is, eğitim ve mesleki geliĢmiĢlik düzeylerinin yükseltilerek topluma katılımının 

sağlanması. 

-Mültecilerin kreĢler, okullar, yüksekokullar ve yetiksin eğitim kurumları vasıtasıyla topluma 

katılımının sağlanması. 

-Mültecilerin sağlık ve psiko sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında onlara eĢlik etmek 

-Kimsesi olmayan mülteci çocuklara yönelik hizmetleri. 

-Mülteci kadınlara yönelik hizmetler. 

-Müslüman ve Yahudilerle ortaklaĢa yapılan dinler ve kültürlerarası diyalog çalıĢmaları ile mültecilere 

yardım organizasyonu 

-Uluslararası yardım organizasyonları ile ortaklaĢa yapılan çalıĢmalar. (Leitsätze des kirchlichen 

Engagements für Flüchtlinge, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz , 2015) 
 

Caritas Faaliyetleri 

 Almanya‘da Katolik Kilisesi Caritas oluĢumunun çatısı altında sosyal faaliyetlerini yürütmektedir. 

Alman Caritas Derneği 1897'de kuruldu ve kendisini ―yoksullar için bir savunucu‖ olarak 

görmektedir.  Caritas, Almanya'da 27 diocesan caritas derneği, yaklaĢık 300 yerel ve bölgesel Caritas 

derneği, Malteser Yardım Servisi ve birçok dini topluluk ve dernekte. 24.780 Caritas tesisinde, eğitim 
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ve ileri eğitimde yaklaĢık 660.000 tam zamanlı çalıĢan bulunmaktadır. Buna ek olarak, yüz binden 

fazla kiĢi gönüllü olarak hizmet etmektedir. 

Caritas hizmetleri ve tesisleri. Her yıl 13 milyondan fazla kiĢiye bakmakta, ve danıĢmanlık hizmetinde 

bulunmaktadır. ( Deutsche Bischofskonferenz, "Katholische Kirche in Deutschland. Zahlen und 

Fakten, 2019)   

 

 Katolik kilisesinin de bir kuruluĢu olan Caritas’ın hizmetlerini Ģu baĢlıklar altında 

sıralayabiliriz:   

- Çocuklara yönelik   

- Gençlere yönelik hizmetler  

- Ailelere yönelik hizmetler   

- Yoksullar için verilen hizmetler  

- Mültecilere yönelik manevi danıĢmanlık hizmetleri   

- Engellilere yönelik hizmetler  

- ÇalıĢma hayatına katılamayan ve bu sebeple sıkıntı yaĢayanlar için manevi rehberlik  

- Sağlık hizmetleri  

- YaĢlılara yönelik hizmetler (https://www.caritasnet.de/themen/flucht-und-migration/ueberblick/ 

eriĢim:04.06.2020) 

- Ayrıca online olarak genel bir sosyal danıĢmanlık, engellilik ve psikolojik bozukluklarda, ailelerle 

ilgili danıĢmanlıklarda, çocuklar ve ergenlerle ilgili danıĢmanlıklarda, HIV ve Aids gibi 

rahatsızlıklarda, çocuk ve gençlerin rehabilitesinde, anne ve babalarla ilgili danıĢmanlıklarda, 

yaĢlılıkta yaĢanan zorluklarla ilgili, göçle ilgili, gençler için borç danıĢmanlığı, hukuki 

danıĢmanlık, hamileler için danıĢmanlık, bağımlılık ve intihara engel olma yönünde online olarak 

hizmetler verilmektedir. Ayrıca bu ve buna benzer hizmetler yüz yüze de verilmektedir. 

(https://www.caritas.de/startseite, eriĢim: 08.06.2020)  

  

Protestan Kilsesinin Yürüttüğü Sosyal Faaliyetler 

Diakoni, Hıristiyan insan sevgisini esas alan insanlara yardım faaliyetlerini ifade eden bir kavramdır. 

Diakonie Protestanlar Kiliselerindeki zayıf ve muhtaç kimseler için büyük önem taĢımaktadır. 19. 

Yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıĢ bir organizasyondur. 

Protestanlara bağlı faaliyet gösteren ve sosyal hizmetleri ifade eden Diakoni çalıĢmalarının 

Almanya‘da yaklaĢık 700000 gönüllü üyesi bulunmaktadır. YaklaĢık 10 milyon kiĢi Diakoni 

çalıĢmalarını yapan kiĢilerle irtibata geçmiĢtir. 525000 kiĢi tam zamanlı olarak çalıĢmaktadır. 17 

bölgede sağlıktan eğitime yaklaĢık 67 meslek örgütü ile iĢbirliği içerisinde bir örgüttür. 31500 ayakta 

ve yataklı hastanın tedavi edildiği sağlık kuruluĢları, ayrıca bakım evleri ve danıĢma merkezleri 

mevcuttur. Yine 629000 merkezde gençlere yardım organizasyonları mevcuttur. 183000 adet yaĢlılara 

yardım merkezi, 169000 merkezde ise engellilere yardımlar yapılmaktadır.  Diakoni Almanya kar 

amacı gütmeyen bir kuruluĢtur. 1380 adet tıbbi yardım tesisleri, 2755 adet yurdu vardır. 

- Hasta Hizmetleri: Çocuklar ve Gençler Ġçin Hizmetleri 

- Engelliler Ġçin Hizmetler 

- Hamileler ve Aileler Ġçin Yardımlar 

- YaĢlılara Yönelik Hizmetler 

- Kadınlar Ġçin Kadın Sığınma Evleri 

- Özel Yardım Gereken Durumlar 

- Göçmenler ve Mültecilere Yönelik Hizmetler.15 

                                                      
15 Diakonie Deutschland, Auf Einen Blick, Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung e. V, https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/2018-

05_Diakonie_Auf-einen-Blick.pdf 1-12 

https://www.caritasnet.de/themen/flucht-und-migration/ueberblick/
https://www.caritas.de/startseite
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/2018-05_Diakonie_Auf-einen-Blick.pdf
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/2018-05_Diakonie_Auf-einen-Blick.pdf
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Sonuç 

Mabetler özellikle son yüzyılda sosyal fonksiyonlarını eskiye nazaran daha da arttırmıĢtır. Ġslam 

toplumuna baktığımızda camilerin baĢlangıçta çok daha fonksiyonel olduğu dikkat çekmektedir. 

Özellikle asr-ı saadette mescitlerin günümüzde birçok kurumun icra ettiği fonksiyonları üstlendiği 

görülmektedir. Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan Ġslam devletleri de inĢa ettikleri camilerde 

bu fonksiyonelliği devam ettirmiĢtir. Fakat devletler kurumsallaĢtıkça camilerin eğitim, idare gibi 

birtakım fonksiyonlarını kurumlara devretmiĢlerdir. Bu manada zamanla camiler sadece ibadet edilen 

mekanlara dönüĢmüĢtür. Özellikle son yüzyılda sanayileĢme ve ĢehirleĢmenin neticesinde inananların 

birtakım ihtiyaçları camileri daha da sosyal hayatta rol almaya zorlamıĢtır. Bu sebeple cami merkezli 

fakat cami dıĢı din hizmetleri sahasında çok ciddi açılımların ve hizmet çeĢitliliğinin olduğunu 

görmekteyiz. Özellikle ortaya çıkan ailevi problemler ve gençlerin yaĢadığı inanç sıkıntıları camileri 

bu yönde hizmet faaliyetlerini arttırmaya zorlamıĢtır. 

Kiliselerle ilgili sosyalitenin artması ise özellikle son yüzyılda olmuĢtur. ġehirleĢme, savaĢlar ve 

felaketler kiliseyi toplumsal hayatta daha aktif politikalar üretmeye zorlamıĢtır. Her ne kadar daha 

önceleri de insanların kilisenin günümüzde icra ettikleri fonksiyonlara ihtiyacı olmuĢ olsa da, bu 

ihtiyaç bire bir iliĢkilerin gücü ile aĢılmıĢtır. Kiliseleri sosyal anlamda faktör ise Almanya‘da 

kiliselerin çok hızlı üye kaybetmeleridir. Kiliseler sosyal fonksiyonlarını arttırarak kaybettikleri 

cemaatlerini tekrar kazanmaya çalıĢmaktadırlar. Bu bağlamda kiliselerin hizmet çeĢitliliğinin 

toplumun hemen hemen her kesimini kapsadığı dikkatleri çekmektedir.  
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Путешествия лишают тебя дара речи,  

а потом превращают в лучшего рассказчика 

Ибн Баттута. 

Люди с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) являются одним  из важных 

сегментов современного социума. К ним по разному обращаются: инвалиды, люди с 

инвалидностью и т.д. Термин «инвалид» восходит к  латинскому  корню «valid» - действенный, 

полноценный, могущий и в  буквальном  переводе  может означать «непригодный», 

«неполноценный». В среднем практически каждый  десятый  человек имеет те  или иные 

ограничения  в  здоровье.  

Согласно Закону Азербайджанской  Республики О правах лиц с инвалидностью 

инвалидность определяется как наличие устойчивых физических, психических, 

интеллектуальных или сенсорных нарушений, не позволяющих лицу полностью и эффективно 

участвовать в жизни общества наравне с другими при столкновении с различными 

препятствиями. По Закону лицо с инвалидностью — лицо с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, не позволяющими 

полностью и эффективно участвовать в жизни общества наравне с другими при столкновении с 

различными препятствиями, включая ребенка до 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Система  социальной  защиты  людей  с  ограниченными возможностями здоровья включает 

в  себя целый  комплекс  мероприятий. Для лиц  с  ограниченными возможностями здоровья 

необходимо грамотно организовать культурно-досуговую деятельность, в  частности 

инклюзивный  туризм. В практике  реабилитации людей  с  различной  степенью инвалидности 

туризм выполняет функцию восстановления  физических и психических сил человека, 

способствует интеграции в  социальную жизнь. Полноценный отдых людей с ограниченными 

возможностями здоровья создает в их жизни баланс  и гармонию.  

Туризм один из важнейших элементов жизни многих тысяч людей во всем мире. Отдых, как 

неотъемлемая часть жизнедеятельности, необходим каждому человеку для восстановления 

физических и духовных сил. Манильская декларация по мировому туризму (принята 

Всемирной конференцией по туризму, Манила (Филиппины), 27 сентября - 10 октября 1980 

года) закрепляет право каждого на проведение досуга и, конечно, право на отпуск, свободу 

передвижения по странам и туризм [4]. Туризм можно преподнести как путешествие, которое 

осуществляется человеком в свободное от основной работы время в оздоровительных, 

познавательных, профессионально - деловых, спортивных, религиозных и иных целях. Кроме 

того, это один из видов активного отдыха, лучший способ отвлечься от суеты, увидеть новое и 

интересное, набраться положительных эмоций. Туризм дает возможность познакомиться с 

культурой других стран и регионов, удовлетворяет любознательность человека, обогащает его 

духовно, оздоравливает физически, способствует развитию личности. Турист, как ключевая 

фигура туризма, выступает потребителем туристского продукта или услуг (тура). Индустрия 
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туризма охватывает предприятия более 50 различных отраслей, из продукции и услуг которых 

туроператор создает привлекательный для потребителя туристический продукт, стимулируя 

тем самым развитие сопутствующих отраслей (транспорта, гостиничного хозяйства, связи, 

торговли и общественного питания, производства сувениров и т.д.). Такой комплексный подход 

способствует повышению уровня занятости населения, внедрению инноваций в национальную 

экономику, сохранению и развитию культурного потенциала, притоку в страну финансовых 

ресурсов. Поэтому туризм часто рассматривают не только как путешествия или отдых, но и как 

важную сферу экономики. Кроме того, туризм является одним из средств реализации внешней 

политики государства.  

Учитывая современное состояние общества в мире, необходимо констатировать быстрые 

темпы роста количества людей, нуждающихся в социальной и специальной помощи. По 

общепринятым международным стандартам их относят к различным инклюзивным категориям, 

а если речь идет о туристической сфере, то к категории инклюзивных туристов. Термин 

«инклюзивный туризм» в настоящее время не является окончательным ни в науке, ни на 

практике. Существует несколько интерпретаций термина «инклюзивный туризм». В странах 

Евросоюза сегмент туризма для людей с ограниченными возможностями называют «доступным 

туризмом» или «туризмом для всех». Такой термин интерпретируется также как «туризм для 

всех» (tourism for all), «доступный туризм» (accessible tourism), «туризм для инвалидов», 

«инватуризм», «паратуризм», «безбарьерный туризм», «реабилитационный туризм», 

«коррекционно-учебный туризм» и другие. При этом сущность такого вида социальной 

реабилитации не меняется. Окончательно данный термин был закреплен в 2009 году на 18-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО (Всемирная туристическая организация (англ. United 

Nations World Tourism Organization; UNWTO) в Астане (Казахстан) и прописан в «Декларации 

по упрощению туристических путешествий» [3]. В нем предлагалось (рекомендовалось) 

странам-членам ЮНВТО создать на территории своих стран туристические объекты и 

учреждения, которые были бы доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

публиковать для них четкую и доступную информацию о существующих службах и проблемах, 

с которыми они могут столкнуться во время путешествия. Во многих современных 

исследованиях часто применяется термин «адаптивный туризм». Хотя еще в 1991 году на 

очередной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации (ЮНВТО) 

была принята резолюция «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными 

возможностями в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in 

the Nineties), текст которой в дальнейшем (на 16-й сессии в 2005 году в Дакаре, Сенегал) был 

обновлен и получил название «Туризм, доступный для всех» (Аccessible tourism for all) [3].  

Таким образом, термины «инклюзивный туризм» и «туризм, доступный для всех» являются 

синонимами, а термин «адаптивный туризм» отражает целевую направленность туристской 

деятельности лиц с особыми потребностями в туристических и сервисных услугах. Такой 

подход позволяет рассматривать «адаптивный туризм» как возможность применения его в виде 

туристических путешествий в естественной среде. А вот термин «безбарьерный туризм» 

отражает степень приспособленности объектов показа, возможностей туристической 

инфраструктуры и применяется, как правило, в местном туризме или экскурсионной 

деятельности. «Инклюзивный туризм необходимо воспринимать как социальную интеграцию», 

– считает Скотт Райан, один из пропагандистов и основоположников «доступного туризма» [3].  

А наиболее универсальным способом социальной интеграции является туризм.  Именно туризм 

является одним из важнейших методов социализации инвалидов, способствует их интеграции в 

жизнь общества, развивает их навыки, способности и различные компетенции. Инклюзивный 

туризм как  сектор туризма должен стать глубоким источником оздоровления социума. 
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Так как в последние годы (речь идет о периоде до пандемии коронавирусной  инфекции) 

организация туризма приобретает более совершенный вид, то всѐ больше лиц с ограничениями 

по здоровью любят проводить свой досуг в различных путешествиях, поездках, в домах 

отдыха, санаториях и т.д. Инклюзивный туризм составляет важную часть социальной 

интеграции инвалидов и их реабилитацией, результатом которой является подготовленность 

инвалидов к свободному взаимодействию с обществом с одной стороны, и ответная готовность 

социума принять людей с ограничениями по здоровью. 

              Для многих людей с особенностями организма возможностью вести независимый и 

полноценный образ жизни является  создание  безбарьерной  среды. При создании 

дружелюбной среды, доступной для людей с нарушенными функциями организма, большое 

значение имеет не только обеспечение доступа инвалидов-колясочников и людей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата к жилым, общественным и государственным зданиям. 

Также важно учитывать необходимость создания безбарьерного доступа ко всем видам 

транспорта (воздушному, железнодорожному, автомобильному, водному), связи и 

информационным ресурсам [2]. 

Необходима модернизация туристической сферы, в которой понятие «доступность туризма 

для всех» будет рассматриваться в плане приспособления инфраструктуры туристических 

центров и объектов экскурсионного показа к различным потребностям всех людей, в том числе, 

людей с инвалидностью, пожилых людей, их опекунов и членов семей, людей с временными 

ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми и др. Инклюзивный туризм можно 

рассматривать и как форму туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между 

различными участниками сферы туризма. Это позволяет всем инклюзивным категориям, и в 

первую очередь людям с особыми потребностями, быть причастными к туристической 

инфраструктуре с использованием доступной окружающей среды, включая мобильную, 

визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности. Для понимания и 

практического применения феномена «инклюзивный туризм» необходимы комплексные 

исследования в области медицинской, экономической, социальной и рекреационной географии, 

туризмологии, психологии, социологии и других направлений для основательной разработки 

теоретико-методологической базы, которая послужила бы инструментом для практического 

применения рекомендаций по работе с инклюзивными туристами. Экономически выгодным 

для развития социального туризма является не наличие отдельных единичных 

инфраструктурных элементов, а созданная целевая система, обеспечивающая доступ людей к 

полноценому отдыху, а значит и к эффективному восстановлению физических и духовных сил. 

Так, например, в Германии, с целью развития культурно-познавательного туризма, места 

досуга оснащены с учетом потребностей маломобильных граждан [3].   

Туризм, как важное социальное явление современности, активно влияет на 

жизнедеятельность общества, хотя и зависит от него. В то же время туризм выполняет еще 

одну очень важную функцию – социально- реабилитационную по отношению к людям с 

инклюзией. Рассматривая проблемы инклюзивного туризма, можно констатировать его 

исключительную важность и особенность как средства рекреации и познания окружающего 

мира. Инклюзивный туризм имеет широкий охват практически всех видов социальной 

(коммуникативная, социально-бытовая, социально-педагогическая, социально-культурная, 

социально-психологическая адаптация) и физической реабилитации (оздоровление, 

психоэмоциональное воздействие, социально-бытовая, социально-экологическая 

реабилитация).  

Обзор специальной  литературы, посвященной  изучению вопросов, связанных с  

инклюзивным туризмом показывает, что специалисты-экскурсоводы на современном этапе  не 
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подготовлены к организации и проведению экскурсий для людей, имеющих тяжелые 

нарушения зрения - слепых и слабовидящих. Экскурсоводы не владеют даже минимумом 

знаний об особенностях тактильного и зрительного восприятия окружающего мира незрячими 

посетителями музеев. 

 Экскурсия обычно строится из сочетания двух основных элементов: рассказа и показа. 

Выделяют следующие особенности рассказа на экскурсии: 

1. Зависимость от скорости передвижения группы. В работе с группой слепых и 

слабовидящих экскурсантов обязательно будет резко снижена скорость восприятия экспозиции 

вследствие дефекта зрения. 

2. Подчиненность рассказа показу. Начинают экскурсию с показа, со зрительных, 

осязательных, слуховых и иных впечатлений, а затем вводят рассказ. Это не исключает 

предварительных словесных указаний (куда, как и на какой объект следует смотреть) [5]. 

Несоблюдение этого требования приводит к такому недостатку в проведении 

экскурсии, как лекционность, т.е. рассказ строится в отрыве от показа, не подкрепленный 

наблюдениями группы. Это особенно опасно для людей с тяжелым нарушением зрения, т.к. 

лекционность экскурсии формирует у них вербализм мышления. 

Чтобы избежать развития вербализма мышления, процесс зрительного и тактильного 

обследования в музее должны совместно вести экскурсовод и сопровождающий группу 

посетителей тифлопедагог. 

Словесные объяснения (рассказ) экскурсовода должны опираться на ранее 

сформированные представления посетителей, в этом случае эти объяснения будут расширять 

окружающий мир для посетителей с нарушением зрения. Поэтому обязательно учитываем 

содержание подготовительной работы, которую нужно  проводить до экскурсии. 

Зрительное восприятие малознакомых/незнакомых для группы людей с нарушением 

зрения объектов/предметов экскурсовод должен сопровождать словесным объяснением.   

Экскурсоводу не стоит забывать называть цвета рассматриваемых предметов, поскольку только 

тотально слепые с рождения не имеют представления о цвете. Но даже для этой категории это 

не будет лишней информацией по чисто психологическим соображениям. Прием аналогии 

(ассоциации) должен использоваться широко, с учетом привлекаемого спектра анализаторов. 

После экскурсии экскурсоводу будет необходимо узнать впечатления своей группы, их знания, 

приобретенные на экскурсии, и скорректировать текст в соответствии с результатами. 

Только при условии реализации принципа обратной связи можно говорить о создании 

необходимой методической базы, необходимой для специалистов-экскурсоводов, проводящих 

экскурсии инвалидам по зрению [5]. 

Основными направлениями инклюзивного туризма для  людей  с  инвалидностью являются  

спортивно-оздоровительный  и экскурсионный  виды. 

Туризм и в  частности, инклюзивный туризм в  период пандемии подвергается  серьезным 

трансформациям.  Пандемия и введенные странами ограничения привели к тому, что туризм 

стал одной из наиболее пострадавших отраслей. При этом он занимает важнейшую роль в 
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глобальной экономике, обеспечивая вклад более 10,3% мирового ВВП, формируя более 28% 

мирового экспорта услуг и создавая каждое десятое рабочее место в мире (330 млн. человек). 

Туризм оказывает мультипликативное влияние на занятость в 53 смежных отраслях, включая 

отели и гостиницы, транспорт, сельское хозяйство, финансы, строительство [1]. 

Мною было проведено личное наблюдение  за  людьми с  ограниченными возможностями 

здоровья, которые пытались организовать свой  отдых во время  пандемии  коронавирусной  

инфекции COVID - 19. Учитывая тот факт, что во время  карантина во многих странах, в  том 

числе и в Азербайджане, выезд в  некоторые регионы внутри страны, а также в зарубежные 

страны  был практически невозможен,  многие люди  (в том числе  и те, у  которых 

ограниченные возможности здоровья) старались организовать свой  досуг и отдых на  той  

территории, на  которой  можно было свободно перемещаться. В частности, один из объектов 

моего наблюдения, лицо с инвалидностью второй группы Мурад  (по этическим соображениям 

имя  наблюдаемого изменено) во время  карантина каждый  вечер совершал пешие  прогулки, 

по мере  возможности ездил на велосипеде. Кроме этого, он периодически совершал прогулки в 

Ботаническом саду, в  Дендрарии, что очень продуктивно сказывалось на  его самочувствии. 

Ботанический  сад, Дендрарий, парковые зоны насыщены  кислородом. Этот факт оказывает 

плодотворное  влияние на  ЦНС. У наблюдаемого есть неврологическое заболевание, а  

прогулки на  свежем воздухе позитивно сказываются  на  общем  самоощущении, у  больного   

после  этих прогулок  был хороший  аппетит и сон.   

Водный и пляжный  отдых претерпевают кризис в связи с введенным карантином и это 

оказывает отрицательное влияние на здоровье людей. Как известно, морской воздух, песок и 

морская вода являются очень важными компонентами для укрепления иммунитета человека. К 

сожалению, сложившаяся в связи с пандемией ситуация привела к тому, что люди не могут 

позволить себе активный водный  отдых. И этот факт тоже является фактором риска для 

здоровья людей. 

Инвалидность не может и не  должна быть основанием для социальной  изоляции и 

общественной  дискриминации человека. Инвалидность в  большинстве случаев  производится  

обществом.  

В качестве  выводов и рекомендаций считаю необходимым представить нижеследующее:  

• В культурно-досуговой  деятельности людей  с  ограниченными возможностями здоровья одно 

из важных мест занимает организация  и претворение  в  жизнь инклюзивного туризма. 

• Инклюзивный  туризм выполняет важную роль в  процессе социализации людей  с  

ограниченными возможностями здоровья. 

• Инклюзивный  туризм в  период пандемии и распространения  Коронавируса претерпевает 

существенный  кризис, что непосредственно отражается  на  экономике  стран и общем 

самочувствии людей  с  ОВЗ.  

В области культуры и досуга  результаты деятельности человека не связаны напрямую с 

состоянием его здоровья. В наше время люди с ограниченными возможностями все чаще 

заявляют о своем высоком духовном и культурном потенциале. Необходимы усилия 

общественных организаций, в том числе культурно-досуговых учреждений, направленные на 

содействие творческой самореализации и личностному росту людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Культурно-досуговая деятельность выступает процессом 

формирования условий для организации свободного времени, связанного с реализацией их 

потребностей и интересов, обладающего личностно-развивающим характером, общественной 

ориентацией и самореализацией. 
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Abstract 

 

To investigate the effects of parents on adolescents in the socialization process. It is to investigate how 

parents play an effective role in the lives of adolescents in this process. From the moment the 

individual is born, he has also entered the socialization process within the family environment. In this 

period, the person who has the greatest responsibility for the child's socialization is the mother. At this 

point, the education and cultural level of the mother will play a very effective role in the socialization 

of the child. Behaviors such as feeding, caring for the child, care, affection and love will also be 

effective in the child gaining a sense of trust towards others. Thus, the child will be able to become a 

social being at the expected degree and speed. While the family socializes the child, it teaches children 

to be an individual in accordance with the values and norms of the society and thus helps them to 

socialize, while the children internalize the basic values of socialization and realize the cultural 

transfer between generations. The transmission of a society's culture from generation to generation 

begins in the family and continues at school and in the environment. 

Keywords: Socialization, Adolescence, Family, Parent 

 

 

SosyalleĢme Sürecinde Ebeveynlerin Ergenler Üzerindeki Etkisi 
 

 

Öz 

SosyalleĢme sürecinde ebeveynlerin ergenler üzerindeki etkisini araĢtırmak. Ebeveyinlərin bu süreçdə 

ergenlerin hayatında nasıl etkili bir rol oynadıklarını araĢtırmaktır.Birey dünyaya geldiği andan 

itibaren, aile çevresi içerisinde sosyalleĢme sürecine de girmiĢ olmaktadır. Bu dönemde, çocuğun 

sosyalleĢmesinde en büyük sorumluluk sahibi olan kiĢi annedir. Bu noktada annenin eğitim ve kültür 

seviyesi çocuğun sosyalleĢmesinde oldukça etkili rol oynayacaktır. Çocuğun beslenmesi, bakımı, ona 

gösterilen ilgi, Ģefkat ve sevgi gibi davranıĢlar da çocuğun baĢkalarına karĢı güven duygusu 

kazanmasında etkili olacaktır. Böylece çocuk beklenen derecede ve hızla sosyal bir varlık haline 

gelebilecektir. Aile, çocuğu sosyalleĢtirirken, çocuklara toplumun değer ve normlarına uygun bir birey 

olmayı öğretir ve böylelikle onların sosyalleĢmelerine yardımcı olurken, çocuklar da sosyalleĢmenin 

temel değerlerini içselleĢtirerek nesiller arası kültür aktarımını gerçekleĢtirirler. Bir toplumun 

kültürünün nesilden nesile aktarımı ailede baĢlar, okulda ve çevrede devam eder.  

Anahtar kelimeler:   Sosyalleşme, Ergenlik dönemi, Aile,  ebeveyn 

1. GĠRĠġ 

AraĢtırmada ailenin görevlerinin sıralandığı dünya üzerindeki görüĢlerden bazı değiĢikliklerle 

beraber üzerinde uzlaĢılan bir görüĢ olduğu ifade edilmektedir. Bu görüĢe göre ailenin görevleri 

arasında Ģunlar bulunmaktadır: 

1. Ailenin varlığını koruyan neslin devamını sağlayan biyolojik görevi, 

2. Her türlü maddi ihtiyaçların karĢılanması için ekonomik görevi, 
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2. Koruyuculuk görevi, 

3. Duygusal durumların korunması için psikolojik görevi, 

4. YetiĢtirilmesi için ve sosyalleĢtirilmenin sağlanması için eğitim görevi.  

AraĢtırmamda yıllar geçtikçe ebeveynlerin ergenler üzerindeki etkisi fazlasıyla değiĢtiyini 

anladım. Sosyal hayatımızın değiĢmesiyle ergenlerin aileden uzaklaĢması daha fazla artmıĢtır. Buna 

sebep olan faktörlerde zamanla artmıĢtır. SosyalleĢme, bir kiĢiyi aktif bir vatandaĢ ve bir birey olarak 

yetiĢmə sürecidir. Ergenlik dönemi 11-12 yaĢ ile 14-15 yaĢ arasıdır. Ergenliğin ilk yılları (12-14 yaĢ) 

çatıĢmanın kaçınılmaz olduğu yıllardır. KiĢisel farklılıklar olmakla birlikte bu dönem fiziksel 

değiĢimin en hızlı olduğu dönemdir. Hormonlardaki değiĢimler hem biyolojik büyümeyi hem de 

duygusal tepkileri yoğun olarak etkilemektedir.  

Bu dönemde ergenler duygularını kontrol (öfke patlamaları gibi) etmekte zorlanabilirler, 

duygu durumlarında ani değiĢimler (bir an oldukça keyifli iken bir süre sonra odasına kapanabilir) 

görülebilir, eleĢtiriye karĢı oldukça duyarlı olabilirler ve oldukça hassas ve kırılgan bir benlik algıları 

vardır. 

Ergenlik döneminin en zorlu tarafı belki de fiziksel olarak yetiĢkin bir bireyin özelliklerine 

sahip görünürken duygusal olarak geliĢimin bu kadar hızlı  olmamasıdı. [Abbasov A.N. 2013. 324s] 

Ergenlik dönemi ile birlikte düĢünme ve problem çözme becerilerinin de geliĢmesi beklenir. 

Çocukluk döneminde düĢünce sistemi somut olanla ilgilenir. Örneğin nesneleri gruplarken çocuklar ilk 

olarak renklerine ya da Ģekillerine göre gruplamayı tercih ederler, ama ergenlik dönemi ile birlikte 

soyut düĢünme becerisinin geliĢmesi ile olayların farklı yönlerini de değerlendirmeye baĢlarlar. Ama 

bu beceri tabi ki bir anda kazanılmaz, özellikle ergenliğin ilk yıllarında çocukluk dönemine ait 

düĢünme mekanizmaları hala kullanılmaktadır. Bu nedenle anne-babanın aklı karıĢabilir. KarĢılarında 

yetiĢkin birey durmaktadır ama davranıĢları ve tepkileri çocukçadır. Ergenlik dönemindeki değiĢim 

alanlarından bir diğeri ise sosyalleĢme sürecidir. Ergenlik döneminde bir gruba ait olma, beğenilme, 

ilgi görme ihtiyacı oldukça fazladır.  

 

1.2.Ergenlik Döneminde SosyalleĢme 

Ergenliğe ―dönüm noktası‖ ve ―kriz dönemi‖ de denir. Çocuk hayatının bir aĢamasından 

diğerine ergenliğe geçer. Aynı zamanda, hem fiziksel hem de zihinsel geliĢimde hızlı ilerleme 

kaydedilmektedir. Ergenlerin temel sorunlarından biri ebeveynleri tarafından yanlıĢ anlaĢılmalarıdır və 

ya böyle düĢünmeleridir. Bu yaĢta, ergenlerin ebeveynleri ile karĢılıklı güven, saygı, güven vb. bu tür 

iliĢkilere geçmeye ihtiyaç vardır.  
 

Ergenlerin ihtiyaç duyduklarını düĢündükleri Ģeyler: 

 Bağımsızlık ve otonomi sahibi olma 

 Mahremiyet (kiĢisel gizlilik) ve bireyselliğe saygı gösterilmesi 

 Karar almada ve hata yapmada özgür olmak  

 ArkadaĢlarla daha fazla vakit geçirme ve daha yakın iliĢkiler kurmak  

 Ebeveynlerle ve kardeĢlerle daha az vakit geçirmek 

Önemli bir geliĢme evresini oluĢturan ergenlik döneminde, anababalara ve çevreye büyük görevler 

düĢmektedir. Ana-babalar öncelikle bu evrenin, geliĢim gereği, geçici bir bunalım dönemi olduğunun 

bilincinde olmalıdırlar. 

Okullar ergen geliĢiminde büyük etki ederler. Ergenlik döneminde bireyselliğin dikkate alınması 

gerekmektedir. Çünkü bütün ergenlerde bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyal geliĢimi yaĢanmakla 

beraber her birinin bu değiĢim ve geliĢimleri yaĢama hızı ve bunlardan etkilenme dereceleri farklılık 
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göstermektedir. Çocuk ve gencin ailesinin ekonomik ve sosyal durumu onların davranıĢı üzerinde 

olumlu ve olumsuz etkiler yapmaktadır. Çocuklar kendi kiĢisel güvenliğini sağlamada, kendi 

arkadaĢlarını seçmede, kendi zamanlarını kullanmada, kendi iĢlerini görmede gittikçe artan bir 

sorumluluk almak zorundadır.  

Aile içindeki duygusal ve sosyal etkileĢim açısından baĢarılı bir çocukluk dönemi geçiren birey, 

ergenlik dönemi sorunlarını daha kolaylıkla çözebilir. Cinsiyet faktörünü dikkate alarak yapılan 

araĢtırmalarda, kızların erkeklerden daha fazla endiĢeli olduklarını keĢfedilmiĢtir. Ancak kızların 

okuldan daha çok memnun ve öğretmenlerini memnun etmek ve ellerinden geleni yapmak için daha 

fazla çaba gösterdikleri saptanmıĢtır. Bütün bunlar kızlara ve erkeklere karĢı olan davranıĢlarda çok 

duyarlı olunması gerektiğini ortayakoymaktadır.  

 

2.Ebeveyn Ergen ĠliĢkisi 

Adolesan Psikolojisi adlı kitabında Frances E. Jensen, ebeveynlerinin çocuklarına her 

hareketine tepki vermeden önce 10'a kadar sayması gerektiğini yazıyor. Kitabında, çocukların ruh hali 

değiĢimlerinin onların hatası olmadığını, beyin ile ilgili olduklarını ortaya koyuyor. Ailede özgüven 

kazanan bir genç, onu gerçek hayata entegre eder. Okulda akranları arasında saygı kazanır. Aile, 

ergenlerin toplumda uygun bir konum kazanmalarına yardım etmede önemli bir rol oynamaktadır 

Aslında ebeveynlerin çocuklarına kendilerini güvende hissetmeleri için kendi dünyalarını 

keĢfetmelerine izin vermeleri gerekir. Bazı ipuçları, ebeveynler ve çocuklar arasında herhangi bir 

çatıĢmayı önlemek için kullanılabilir. Misal çocuklarınızı doğrudan eleĢtirmeyin, ilgi alanlarına 

girmeyin, akranlarıyla karĢılaĢtırmayın, çocuklarınızın görüĢlerine dikkat edin, onları tahriĢ edebilecek 

konulara dokunmayın, kıyafetlerine ve görünümlerine müdahale etmeyin, çocuklarınızı oldukları gibi 

kabul edin. [Gasımova L.N. 2004.286s] 

Ergenler, yaĢlılarla ilgili olarak yeni bir pozisyon alma ve eylemlerinde daha fazla bağımsızlık 

ve özgürlüğe sahip olmalarının yanı sıra akranları ve aileleriyle iletiĢimde belirli yenilikler yaratma 

eğilimindedir. Ebeveynler ve yaĢlı kuĢak bazen bunu kabalık, saygısızlık olarak algılar ve bağımsızlık 

eğilimlerini önlemeye çalıĢır. Bu, yanlıĢ iliĢkilerin oluĢmasına ve ailenin ergenlerin sosyalleĢme süreci 

üzerindeki olumsuz etkisine yol açar. Ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, onlara karĢı sabırlı 

olmaları ve sadece ebeveyn olarak değil arkadaĢ olarak da muamele etmeleri gerekir. 

Bu tür bir iliĢkide, ergenler ebeveynlerinin kendileri hakkındaki görüĢlerini anlarlar ve iyiyi ve 

kötüyü daha iyi analiz edebilirler. Ailesi onu yanlıĢ yaptığı konusunda uyardığında, genç kendi 

yanlıĢını düĢünür, bundan ders alır doğrusunu öğrenir.  Ebeveyinlərinin fikirlerine saygı duyar. Aksi 

takdirde, genç her zaman kendini her süreçte haklı çıkarır, ebeveynlerinin onu anlamadığını düĢünür. 

Böylece, her zaman diğer tarafla hata bulmaya çalıĢır, ancak kəndi hatalarını göremez.  

Bu, gençlerin kendilerini ailelerinden uzak tutmasına neden olur. Ergenlerin ailede sosyal 

olarak yetiĢtirilmesi sürecinde istek, arzu ve çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. Toplumda aktif 

olabilmek için yeteneklerinin çıkarlarını ortaya koymaya çalıĢmalıdırlar. 

YetiĢkinlerin bu yaĢtaki çocuklarını anlamaları çok zordur. Böylece genci değiĢtirmek için 

eleĢtirmeye baĢlarlar. EleĢtirinin yararlı olduğunu düĢünüyorlar. Bu eleĢtirilər her gün onları 

ebeveynlerinden uzaklaĢtırır. Ailelerinden ayrılan ergenler, dıĢsal yıkıcı gruplara eğilimlidir, bu da 

olumsuz alıĢkanlıklar edinmelerine neden olur. Bu en kötü sonuçtur.  

Bir gencin uygun Ģekilde yetiĢtirilmesi, onu bir yetiĢkin-çocuk iliĢkisi olarak değil, yetiĢkin 

yetiskin genc iliĢkisi olarak düzenlememizi gerektirir. Deneyimler, yetiĢkinler gençlerle önceki 

iliĢkilerini değiĢtirmezse, büyük memnuniyetsizliğe ve anlaĢılmazlıklara neden olduğunu göstermiĢtir.  

 

Aile iliĢkileri:  

Bu iliĢkiler aĢağıdaki gibi olabilir. 
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Ġlk olarak, ebevey ergenle olan iliĢkisini değiĢtirmez ve onlar arasındaki zorluklar ve çeliĢkiler artar. 

Bu gençte ciddi sorunlara neden olur. Misal kimseyi dinlemiyor, kendi düĢüncelerden asla taviz 

vermiyor vb. 

Ġkinci durumda, ebeveyn, gencin baskısı altında, kendi kiĢisel görüĢlerine karĢı çıkar ve daha 

önce izin vermediklerine izin verir. Ancak, ebeveyn bu tür eylemlerde tutarlılık göstermez. Bu 

durumda, genç ve ebeveyn arasındaki çatıĢmaların sayısı hafifçe azalsa da, ebeveynler bu tekrar 

olduğunda umutsuz bir duruma düĢe bilir. Genç, son verdiği karardan dolayı onu her suçladığında, bir 

sonraki imtiyazı elde eder. Bu olayların seyrinin hoĢ olmadığı belirtilmelidir. Buradaki sorunu ne genç 

ne de ebeveyni anlayamıyor. Bir genc neler yapabileceği ve yapamayacağı bilgisini düzgün bir Ģekilde 

anlayamadığı gibi ebeveynide anlatamıyor. 

Üçüncü ve en doğru davranıĢ Ģekli. Zamanla, ebeveynler artık bir genci bir çocuk olarak 

görmüyor. Onu dikkate alırlar ve davranıĢlarını buna göre değiĢtirirler. Neye izin verildiğini ve neye 

izin verilmediğini düzenlerler ve bunu sabit bir zihinle yaparlar. Bu durumda, problemler ortadan 

kalkar. Ergen ve ebeveyn arasındaki çatıĢmaları önlemek için, ebeveynler ve öğretmenler ergenin 

kiĢilik statüsüne, kimliğine ve kiĢisel haysiyetine göre davranmayi bilmelidirler. 

 

2.1 Ailenin sosyal yaĢantısını ergenlerin sosyelleĢmesi üzerinde etkisi 

Ergenlik dönemindeki çocuklarının değiĢim ve geliĢim sürecinde, ebeveynler tarafından 

benimsenen tutumlar, aile içi iliĢkileri ve ailenin sosyal yaĢantısını etkileyen önemli bir faktör olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu tutumlar çocuğun yaĢı, anne babanın eğitim düzeyi, kardeĢ sayısı ve anne 

babanın sosyo-ekonomik düzeyi gibi değiĢkenlere bağlı olarak değiĢmektedir. Amerika‘da yapılan 

bilimsel araĢtırmalarda, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde ebeveynlerin çocukları ile iliĢkisinin 

katı ve otoriteye dayalı olduğu bulunmuĢtur. Buna karĢılık orta sınıf ailelerde ebeveynler çocuklarına 

karĢı daha açık, esnek ve eĢitlik ilkesine göre davranmaktadır. Alt sosyo-ekonomik seviyedeki 

ailelerde çocuk, ebeveynin otoritesinden ve kızgınlığını ifade etmesinden korkmaktadır. Anne babanın 

sosyo-ekonomik seviyesi yükseldikçe, ergen bireyin ailesine duyduğu güven artmasına rağmen, alt 

sosyo-ekonomik seviyedeki anne baba yanlıĢ bir davranıĢta ergenlik dönemindeki çocuğunu daha 

Ģiddetli cezalandırmakta ve nadiren çocuğunu övmektedir. 

Ergenlik dönemindeki bireyin kiĢilik geliĢiminde geleneksel aile yapısının etkisini belirlemek 

için yapılan araĢtırmalarda, çocuğa karĢı geleneksel tavır alıĢların baskılı ve kısıtlayıcı olduğu, 

kızlarındaha çok boyun eğen bir kimlik geliĢtirecek Ģekilde yetiĢtirildikleri, erkek çocuklara aile içinde 

daha çok değer verildiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Annelerin sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeleri 

arttıkça onların"aĢırı koruyucu" annelik tutumları azalmakta ve "demokratik davranma ve eĢitlik 

tanıma" tutumları artmaktadır. Aynı Ģekilde annelerin sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeleri arttıkça 

onların "baskı ve disiplin" tutumlarında azalma olmaktadır. Anneleri "demokratik davranma ve eĢitlik 

tanıma" tutumları gösteren ergenlerin genel sorunları, anneleri "aĢın koruyucu annelik" ve "baskı-

disiplin" tutumları gösteren ergenlerin genel sorunlarına göre daha azdır. Aynı Ģekilde anneleri 

"demokratik davranma ve eĢitlik tarama" tutumları gösteren ergenlerin, aileleri ile çatıĢmaları, anneleri 

"aĢırı koruyucu" ve "baskı-disiplin" tutumları gösteren ergenlerin aileleri ile çatıĢmalarından daha 

azdır. Anne ve babası ile çatıĢması çok olan ergenlerin genel sorunları da artmaktadır. [Hüseynzade 

R.L.2016.300s] 
 

Sonuç 

Aile sosyal hayatın özel bir alanını oluĢturmaktadır ve bu alan dâhilinde birincil iliĢkiler 

olarak kabul edilen yakın iliĢkiler ve aile üyeleri arasında karĢılıklı bağımlılık bulunmaktadır. Bu 

bağımlılık iliĢkisi özellikler aile üyelerinin sosyal ve biyolojik olarak varlıklarını devam ettirebilmeleri 

bakımından çok önemlidir. Ancak bu karĢılıklı bağımlılık çocuk sahibi olan ailelerde eĢitler arasında 

gerçekleĢmemektedir. Söz konusu iĢlevlerin yerine getirilmesinde anne ve babanın yükümlülükleri 
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oldukça fazladır. Anne ve baba hem kendilerinin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak sağlıklı olmalarına 

uğraĢırken bir yandan da çocuklarının geliĢimlerinin her döneminde farklı sorumlulukları yerine 

getirerek, çocukların kiĢilik geliĢimlerine katkıda bulunurlar. Özellikle ergenlik döneminde çocukları 

olan anne babaların sorumlulukları normalden fazla olmaktadır. Böylece anne ve babalar tüm aile 

bireylerinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmasını sağlamaya çalıĢırken diğer yandan da 

neslin devamlılığının sağlanmasında iĢlevsel bir rol oynarlar. Ailenin sosyal yaĢamının sağlıklı olması 

ve aile bireylerinin sosyal yaĢamlarından memnun olabilmesi için ailenin tüm ihtiyaçlarının 

karĢılanıyor olması, aile üyelerinin birlikte yaĢamaktan zevk alabilmeleri ve aile üyelerinin kendi 

bireysel hayatlarında kendilerine göre önemli gördükleri aktiviteleri yapabilmeleri gereklidir. Aile-

çocuk problemlerine iliĢkin gerçekleĢtirilen çalıĢmalar, ergenlik dönemine erken geçiĢin fazla olduğu, 

dolayısıyla ergen ve ailesi için bu durumun stresli algılandığı saptanmıĢtır. Toplumsal ve kültürel 

ortamın yetiĢkinliğe geçiĢ sürecine iliĢkin tutumları ve beklentileri, meslek seçimi ve kendini 

geliĢtirme gibi konularda ergene sunulan imkanlar da bu dönemde meydana gelen problemlerin 

yoğunluğunu veya farklılığını etkileyebilir. Özetle toplumsal ortam ve ergen devamlı bir etkileĢim 

kapsamındadır. Nihayetinde, bir ortamdaki ergenin problemlerinin tespiti adımında, o çevrede 

ergenlere iliĢkin algılarının, beklentilerinin, önyargılarının kavranması zaruridir. Ergenler hemen 

hemen her gün yeni bir Ģekilde ailesine meydan okur. Yeni tavırlar, yeni bir konuĢma biçimi, özellikle 

gençlik kültürünü yansıtan dünyaya ve insanlara iliĢkin yeni değerler ortaya koyarak ailelerini 

ĢaĢırtırlar. Ergen bireylerin ebeveynlerini tahrik edici davranıĢlarının altında genellikle onların 

otoritelerini sınama çabası yatmaktadır. YetiĢkinliğe geçiĢ sürecinde dostluk bağları sağlayamayan, 

ekip takımlara bağlı olmayan, kabullenilmeyen çocuklar saldırganlık, kabadayılık, bencillik, sinirlilik, 

kıskançlık, kendine ve çevresine güvensizlik, çekingenlik benzeri nitelikler yansıtmakta ve bunların 

sebebi de özsaygı ve güven noksanlığı görülebilmektedir. Bencillik duygusu tarafından yönetilen 

ergen bireyler içinde büyüdüğü ailenin iç dinamiklerine zarar vermektedirler. Ebeveynler bu süreçte 

hem maddi hem manevi olarak zarar görmektedir. Ergen çocukları dıĢında çocukları varsa onlarla 

yeteri kadar ilgilenemezler, tek çocuklu aileler de ise özellikle karı koca arasındaki iliĢkilerde sorunlar 

meydana gelmektedir. Bu durum da ergen bireylerin bir boĢanma sebebi olarak ortaya çıkmasına 

sebep olmaktadır. 
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Abstract 

 

Purpose 

This study was conducted to determine the dietary habits of undergraduate students studying in non-

health fields and effective factors.  

Design / Methodology / Approach 

The population of the research, which was conducted as a descriptive and cross-sectional study, 

consists of students (n=98 individuals), who were studying in non-health fields at a private university 

in Trabzon province in October-November 2017 period. The entire population was reached and 

included in the research. The data of the study were collected through questions seeking answers for 

socio-demographic characteristics, dietary habits depending on educational environment, and factors 

thought to affect energy consumption levels; the questions were asked in a classroom within 15 

minutes under direct observation. In statistical analysis of the data, categorical measurements were 

made as numbers and percentages, while numerical measurements were summarized as mean and 

standard deviation (minimum-maximum if necessary). Concerning the data demonstrating normal 

distribution, one-way variance analysis, which is among the parametric tests, was used for the average 

of three and more groups, and correlation analysis together with the significance test for the 

comparison of the differences between two averages. Statistical significance level was accepted as 

0.05 in all tests.  

Findings 

Of the participant students, 62.2% were female, 38.8% were male and their average age was 

20.74±1.06 (min:18, Max:35); 18.3% of them were accepted as fat based on the body mass index 

classification. The average consumed-calorie scores of students, who were included into the mildly-fat 

and obese-I category, were determined to be high. 1
st
 grade students expressed to have experienced 

more accidents compared to the 2
nd

 grades. A positive significant relationship was determined between 

the consumed-calorie scores and basal metabolic rates of students. 

Originality/value 

The facts that undergraduate students are away from their family environments during their university 

education, and that they are in different nutritional conditions and environments than their previous 

dietary habits change their dietary attitudes. This can negatively affect both their health and 

educational performance. For these reasons, it is important to determine the food consumption habits 

of the university students and to develop appropriate ideas. 

Keywords: Undergraduate students, Dietary habits, non-Health field. 
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Sağlık DıĢı Alanda Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerin Beslenme 

AlıĢkanlıkları ve ĠliĢkili Faktörler 
            

Öz 

 

Amaç 

Bu çalıĢma üniversite öğrencilerinin beslenme alıĢkanlıkları ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır.  

 

Metod 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalıĢmanın evrenini Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde Trabzon ilinde 

özel bir üniversitede sağlık dıĢı alanda eğitim gören öğrencilerden (n=98 kiĢi) oluĢmaktadır. Evrenin 

tümü araĢtırma kapsamına alınmıĢ ve tamamına ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri; sosyo-demografik 

özellikler, eğitim ortamı kaynaklı beslenme alıĢkanlıkları, enerji harcama düzeylerini etkilediği 

düĢünülen faktörlerden oluĢan sorular, sınıf içinde 15 dakika sürede direkt gözlem altında 

uygulanmasıyla toplanmıĢtır. Verilerin istatistiksel analizinde kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, 

sayısal ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde minimum-maksimum) olarak 

özetlenmiĢtir. Normal dağılım gösteren veriler içinde parametrik testlerden ikiden fazla grup 

ortalamasını için tek yönlü varyans analizi ve iki grubun ortalamasını karĢılaĢtırmak için iki ortalama 

arasındaki farkın önemlilik testi, korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Tüm testlerde istatistiksel önem 

düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

 

Bulgular 

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin %62.2‘si kadın, %38.8‘si erkek olup yaĢ ortalamaları 

20.74±1.06 (Min:18, Max:35)‘dır. Öğrencilerin %18.3‘ü Beden Kitle Ġndeksi sınıflaması içinde 

ĢiĢman olarak değerlendirilmiĢtir. Hafif ĢiĢman ve obez I kategorisinde değerlendirilen öğrencilerin 

harcanan kalori puan ortalamaları yüksek bulunmuĢtur. 1. sınıf öğrenciler 2. sınıf öğrencilere göre 

daha fazla kaza geçirdiğini ifade etmiĢtir. Öğrencilerin harcanan kalorileri ile bazal metabolizma hızı 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Üniversite öğrencilerinin aile ortamından uzakta olması, üniversite eğitimleri boyunca önceki 

beslenme alıĢkanlıklarından farklı beslenme ortam ve Ģartlarının olması, beslenme tutumlarını 

değiĢtirmektedir. Bu durum hem sağlıklarını hem eğitim performanslarını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu nedenlerle üniversite öğrencilerinin besin tüketim alıĢkanlığının saptanması ve 

buna uygun düĢüncelerin geliĢtirilmesi önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Beslenme alışkanlıkları, Sağlık dışı alan. 

 
GĠRĠġ 

Beslenmenin ehemmiyeti zaman geçtikçe anlaĢılmaktadır. Birey yaĢamının her evresin önemli 

olduğu gibi geliĢim döneminin hızlandığı, karakter özelliklerinin kazandığı erin çağıdır. Ergenlik 

döneminde gıda ihtiyacı artmaktadır (Baysal, 1996). 

           Toplumun beslenme ile ilgili bilgilendirilmelerin yapılması önemlidir. Beslenme ile ilgili 

bilgilendirmelerin yapılması istikrarsız ve yetersiz beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi ile anlaĢılabilir 

ve bu bilginin tutuma transformasyonuyla kaldırılabilir. Bununla ilgili eğitim çalıĢmaları etkin ve daim 

lazımdır (Merdol, 2012). 
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           Yeteri kadar gıda alınmadığında veya ihtiyaçtan az alındığında buna yetersiz beslenme 

denmektedir. Dengesiz beslenme ise, gıda gruplarından birkaçı gerektiğinden az veya diğerlerinin çok 

kullanılmasında ortaya çıkmaktadır (Arslan vd., 2001). 

   Üniversite öğrencilerinin aileden ortamından uzaklaĢmıĢ olması, önceki beslenme itiyat‘ından 

değiĢiklik olması eğitim gören öğrencilerin beslenme tutumlarında değiĢtirmektedir. Bundan dolayı 

çeĢitli uzuvlarını etkilediği için eğitim performansını endirekt etkileyebilmektedir. Bu sebepten besin 

tüketim alıĢkanlığının saptanması ve buna uygun düĢüncelerin geliĢtirilmesi mühimdir (Erten, 2006). 

Bu araĢtırma özel bir üniversitede eğitim gören öğrencilerin beslenme durumlarını, enerji harcama 

düzeylerini, etkileyen faktörleri belirlemek ve öneriler geliĢtirmek amacıyla yapılmıĢtır.  

YaĢam kalitesinin düzeltilmesi ve yükseltilmesi için sağlıklı beslenme gereklidir. Üretimden 

tüketime kadar besin etkileri kiĢiyi doğrudan ya da dolaylı etkileyebileceği gibi, yaĢı genetik faktör, 

maddi durumu, eğitimi, yaĢam durumları, çalıĢma koĢulları, çevre vb durumlarda etkileyebilir (Arslan, 

2014).  

Üniversite öğrencilerinin ailelerden ayrı, farklı bir çevreye dahil olmaları, günlük etkinlikleri 

vb. özellikler beslenme üzerinde etkilidir. Bulundukları ortam beslenme alıĢkanlıklarını etkileyen 

durumlar Ģöyle sıralanabilir  

 Birincil etki; Ebeveynleri model almaları, ailenin yeme biçimi, bireysel yeme seçimi, 

toplumsal ve medyanın etkisi. 

 KiĢisel etki; Ġnançlar, öğün, davranıĢlar vb. 

 Sosyal Etki; ArkadaĢ, çevresi ve ailenin etkisi  

Eğitim gören öğrenciler eğitim faaliyetinin baĢlamasıyla aile ortamında uzaklaĢtığı için dıĢ 

faktörlere açıktır. Bu durumda bireysel kararlar almaları gerektirmektedir. Kararların ilk olanı 

beslenmedir. Bunun örgüleyen unsur ekonomik güçtür diyebiliriz. Durumu iyi olan, ekonomik 

anlamda özellikle olması daha pozitif örgüleyecektir. Bu mezun olduktan sonra da etkili olacağı için; 

dönemi iyi atlatmalı ve beslenmesine dikkat etmelidir (ġanlıer vd., 2009).  

           Ülkemizde maalesef eğitim gören öğrenciler özellikler üniversite öğrencileri düzenli beslenme 

alıĢkanlığı yoktur. Bunu iki sebebe bağlayabiliriz. Bunlar bilgisizlik ve ekonomik yetersizliğidir. 

Fiziksel geliĢim ve bununla beraber hızlanması, yaĢam koĢullarının farklılaĢması, diyet uygulama 

isteği, sportif faaliyetleri gibi nedenler öğrencilerin beslenme alıĢkanlığını farklılaĢtıracaktır (Saygın 

vd., 2011). 

 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalıĢmanın evrenini Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde Trabzon 

ilinde özel bir üniversitede sağlık dıĢı alanda eğitim gören öğrencilerden (n=98 kiĢi) oluĢmaktadır. 

Evrenin tümü araĢtırma kapsamına alınmıĢ ve tamamına ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri; sosyo-

demografik özellikler, eğitim ortamı kaynaklı beslenme alıĢkanlıkları, enerji harcama düzeylerini 

etkilediği düĢünülen faktörlerden oluĢan sorular, sınıf içinde 15 dakika sürede direkt gözlem altında 

uygulanmasıyla toplanmıĢtır.  

AraĢtırmanın verileri; tanımlayıcı özellikler (yaĢ, cinsiyet, bölüm, sınıf), beslenme alıĢkanlıkları 

(düzenli beslenme, öğün atlama, iĢyeri yemek, fiziksel aktivite vb.), sağlık durumları (sağlık sorunu, 

sigara, özel diyet, ek vitamin/mineral, boy, kilo vb.), enerji harcamaları ve bunları etkileyen faktörler 

içeren sorulardan oluĢan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıĢtır. AraĢtırmaya 

katılan öğrencilere iliĢkin kiĢisel bilgiler toplanmıĢ, boy uzunlukları, vücut ağırlıkları ölçülmüĢ, 

BKĠ'leri hesaplanmıĢtır. Ayrıca, öğrencilerin 7 günlük tükettikleri öğle yemekleri alınıp, buradan 

enerji alımları ve günlük tükettikleri besin öğeleri saptanmıĢtır. Öğrencilerin harcanan enerjileri 

saptanırken, öncelikle bazal metabolizma için harcadıkları enerji saptanmıĢ, bulunan sonuçlar fiziksel 

aktivite katsayıları ile çarpılmıĢtır. Bu amaçla WHO, BirleĢmiĢ Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü 
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(FAO), BirleĢmiĢ Milletler Üniversitesi (UNU)‘nin belirlediği aĢağıda verilen formüller kullanılmıĢtır 

(FAO/WHO/UNU, 1985).  
 

Tablo 1: KiĢilerin Ağırlık Tablosı  

YaĢ Erkek YaĢ Kadın 

18-30 

30-60 

>60 

(15. 3XA*) +679 

(11. 6XA) +879 

(13.5XA)+487 

10-18 

18-30 

30-60 

>60 

(12. 2XA)+746 

(14. 7XA)+496 

( 8. 7XA) +829 

(10. 5XA) +596 

     *KiĢinin Ģu anda bulunduğu ağırlık 

 

Fiziksel aktiviteye bağlı olarak çalıĢanların harcadıkları enerji için aĢağıda verilen formüller 

kullanılmıĢtır (James ve Schofield, 1990). 

 

Tablo 2: Cinsiyetere göre Merobilizma Hızı 

 
*
BMH: Bazal Metabolizma Hızı 

 

Verilerin istatistiksel analizinde kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçümlerse 

ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde minimum-maksimum) olarak özetlenmiĢtir. Normal 

dağılım gösteren veriler içinde parametrik testlerden ikiden fazla grup ortalamasını için tek yönlü 

varyans analizi ve iki grubun ortalamasını karĢılaĢtırmak için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik 

testi, korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

 

BULGULAR 

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin %62.2‘si kadın, %38.8‘si erkek olup yaĢ ortalamaları 

20.74±1.06 (Min:18, Max:35)‘dır. Öğrencilerin %18.3‘ü Beden Kitle Ġndeksi sınıflaması içinde 

ĢiĢman olarak değerlendirilmiĢtir.  

Tablo 3: Öğrencilerin BKI‘lerine göre harcanan kalori puan ortalamalarının dağılımı 

 
BKI N Ortalama SD KW p 

Harcanan 

Kalori 

Zayıf 15 22.50 22.11 

1.81 0.05 

Normal 63 22.48 23.30 

Hafif ġiĢman 18 22.62 23.14 

Obez I 4 22.62         0.68 

Obez II - - - 

Morbid Obez - - - 

SD= Standart Deviation, KW=Kruskal Wallis 

 

 Erkek Kadın 

Hafif Aktivite 

Orta Aktivite 

Ağır Aktivite 

BMH
* 
x 1. 55 

BMH
* 
x 1. 78 

BMH
* 
x 2. 10 

BMH
* 
x  1. 56 

BMH
* 
x  1. 64 

BMH
* 
x  1. 82 
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Hafif ĢiĢman ve obez I kategorisinde değerlendirilen öğrencilerin harcanan kalori puan ortalamaları 

yüksek bulunmuĢtur (t=1.81, p=0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Sağlık dıĢı alanda eğitim gören öğrencilerin kaza geçirme durumlarının dağılımı 

 

 
SDAÖ 

 

x
2 

 

   p 

 Sayı %   

Kaza Geçirme   

4.153    0.04 1.sınıf 48 48.9 

2.sınıf 50 51.1 

   SDAÖ: Sağlık DıĢı Alanı Öğrencileri, x
2
: Ki- kare 

 

Sağlık dıĢı alanda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri ise 2. sınıf öğrencilere göre daha fazla kaza 

geçirdiğini ifade etmiĢtir (x
2=

4.153, p=0.04)  (Tablo 4). 

 

 

Tablo 5: Öğrencilerin yaĢı, fiziksel aktiviteleri, harcadıkları kalori ile yaĢ ve BKI arasındaki iliĢkisi 

 
YaĢ Fiziksel Aktivite Sayısı Harcanan Kalori 

 
r p r p r p 

BMH -0.033 0.62 -0.094 0.16 0.081 0.001 

BMH = Bazal Metabolizma 
 

Sağlık dıĢı alanda eğitim gören öğrencilerin harcanan kalorileri ile BMH arasında pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢki (r=0.81, p=0.001) saptanmıĢtır (Tablo 5). 

 

SONUÇ 

Bu araĢtırmada özel bir üniversitede öğrenim gören Sağlık dıĢı alanda eğitim gören öğrencilerin 

yeterli ve dengeli beslenmedikleri bulunmuĢtur. Hafif ĢiĢman ve Obez I olarak değerlendirilenlerin 

zayıf, normal, Obez II, morbid obez olarak değerlendirilenlere göre harcanan kalori puan ortalamaları 

yüksek bulunmuĢtur. Cinsiyet, yaĢ, iĢ kazası geçirme ve kaza öncesi yemek yeme durumlarının, 

öğrencilerin harcanan kalori puan ortalamalarını etkilememektedir. 

Harcanan kalori arttıkça öğrencilerin bazal metabolizma hızı puan ortalamaları artmaktadır. 

Öğrencilerin yaĢı ve fiziksel aktivite sayısı ile bazal metabolizma hızı puan ortalaması arasında negatif 

yönde ve anlamsız bir iliĢki saptanmıĢtır.  
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Abstract 

Purpose 

In this study, it is aimed to make a health risk assessment for arsenic (As) of all surface waters in the 

region with Kayaboğazı reservoir, which is used as the drinking water source of TavĢanlı district. 

Thus, if the water resources are consumed for many years, it has been tried to reveal the carcinogenic 

and non-carcinogenic risk situation for adults and children. 

 

Design / Methodology / Approach 

In this study, 13 water samples were taken in October (2018) to determine the chemical properties of 

surface waters in the study area and the chemical analyzes of the samples were done in Bureau Veritas 

Mineral (Canada) Laboratory. Within the scope of the study, the health risk assessment method 

proposed by USEPA was used in the health risk assessment of water resources. For the non-

carcinogenic effects caused by more than one chemical, the hazard index (HI) approach developed 

based on the Health Risk Assessment Guidelines of the Chemical Mixtures of USEPA (1986) was 

used to evaluate the overall potential. 

 

Findings 

As concentrations of water samples examined within the scope of the study ranged from 8.2 µg/L to 

739.1 µg/L. As content of the water sample taken only from Sekiören pond was measured below limit 

values (10 µg/L) with 8.2 µg/L. According to the health risk assessments of water resources in terms 

of As, the non-carcinogenic hazard status of the waters and also the cancer risk values are quite high 

and above the acceptable limit values. 

 

Originality / Value 

Findings obtained with the study have great importance for the region's public health. It is possible to 

say that if the examined water sources are consumed as drinking water, it will cause serious health 

problems. For this reason, it is mandatory that surface waters should not be used as a source of 

drinking water in the region and awareness of the local people should be raised in this regard. 

Keywords: Arsenic, Surface Water, Human Health, Tavşanli. 

 

TavĢanlı Ġlçesi (Kütahya, Türkiye) Yüzey Suyu Kaynaklarının Sağlık Riski 

Değerlendirmesi 
 

Öz 

Amaç 

Bu çalıĢmada TavĢanlı ilçesinin içme suyu kaynağı olarak kullanılan Kayaboğazı baraj gölü ile birlikte 

bölgedeki tüm yüzeysularının arsenik (As) bakımından sağlık risk değerlendirmesinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Böylece su kaynaklarının uzun yıllar tüketilmesi durumunda yetiĢkin ve çocuklar 

için kanserojen ve kanserojen olmayan risk durumu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.   
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Metodoloji  

Bu çalıĢmada, çalıĢma alanındaki yüzey sularının kimyasal özelliklerini belirleyebilmek için Ekim 

(2018) döneminde 13 adet su örneği alınmıĢ ve örneklerin kimyasal analizleri Bureau Veritas Mineral 

(Kanada) Laboratuvarında yaptırılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında su kaynaklarının sağlık risk 

değerlendirmesinde USEPA tarafından önerilmiĢ olan Sağlık riski değerlendirme yöntemi 

kullanılmıĢtır. Birden fazla kimyasalın yol açtığı kanserojen olmayan etkiler için ise genel potansiyeli 

değerlendirmek amacıyla USEPA'nın (1986) Kimyasal KarıĢımların Sağlık Risk Değerlendirmesi 

Kılavuzlarına dayanarak geliĢtirilen tehlike indeksi (HI) yaklaĢımı kullanılmıĢtır.  

 

Bulgular 

ÇalıĢma kapsamında incelenen su örneklerinin As konsantrasyonları 8,2 µg/L ile 739,1 µg/L arasında 

değiĢmektedir. Sadece Sekiören göletinden alınan su örneğinin As içeriği 8,2 µg/L ile limit değerin 

altından ölçülmüĢtür. Su kaynaklarının As bakımından sağlık risk değerlendirmelerine göre suların 

kanserojen olmayan tehlike durumu ve aynı zamanda kanser risk değerleri oldukça yüksek olup kabul 

edilebilir sınır değerlerin çok üzerindedir. 

 

Özgünlük  

Yapılan çalıĢma ve elde edilen bulgular bölge halkının sağlığının korunması için büyük önem 

taĢımaktadır. Ġncelenen su kaynaklarının içme suyu olarak tüketilmesi durumunda çok ciddi sağlık 

sorunlarına sebep olacağını söylemek mümkündür. Bu nedenle, yüzey sularının bölgede içme suyu 

kaynağı olarak kesinlikle kullanılmaması ve bu konu ile ilgili olarak yöre halkının bilinçlendirilmesi 

zorunlu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arsenik, yüzey suyu, insan sağlığı, Tavşanlı. 

 

GĠRĠġ 

Tüm canlılar gibi insanoğlu için de su yaĢamın devamı için önemli bir ihtiyaçtır. Ancak, su 

kirliliği ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Ġnsan 

nüfusunun artmasına paralel olarak geliĢen plansız ve hızlı kentleĢme, sanayi kuruluĢlarının artması, 

madencilik faaliyetlerinin hız kazanması gibi sebepler mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemiĢtir. 

Günümüzde kullanıma en kolay kazandırılan su kaynakları yüzey sularıdır. Ancak, yüzeysuları 

çevresel faktörlerin yarattığı olumsuz koĢullar nedeniyle kullanılabilirliğini yitirmekte, özellikle kalite 

bakımından kullanılamaz duruma gelmektedir.  

Evsel atık suyun% 95'i, endüstriyel atık suyun% 70'i ve ciddi miktarda madencilik atığı 

geliĢmekte olan ülkelerde arıtılmadan alıcı ortamlara deĢarj edilmektedir. Sonuç olarak, temiz su 

kaynakları kirlenmekte ve güvenli içme suyuna eriĢim önemli bir sorun haline gelmektedir (Cosgrove 

ve Rijsberman, 2000; Gomez ve Nakat, 2002). Su kalitesinin bozulmasında ve kullanılamaz hale 

gelmesinde en önemli kirleticilerden birisi arseniktir. Doğada hem doğal hem de antropojenik olarak 

bulunabilen arsenik, toksik ve kanserojen bir maddedir (WHO, 2001). Amerikan Çevre Koruma 

Dairesi tarafından içme suyunda arsenik için kabul edilen maksimum sınır değeri 0.05 mg / L'den 0.01 

mg / L'ye düĢürülmüĢtür. Ġçme sularında As limit değeri, 1993 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

da 0.01 mg / L'ye düĢürülmüĢtür. Arsenik ile kirlenmiĢ sular tatsızdır, kristal berraklığında görünür ve 

suyu kaynatmak arseniği sadece yoğunlaĢtırmaktadır, giderimine bir etkisi olmamaktadır (Smith ve 

Steinmaus, 2011). Arsenik toksiktir ve diğer kimyasal bileĢiklerden daha fazla sağlık etkisine sahiptir. 

Ayrıca, uzun süre arsenik tüketimi kronik arsenik zehirlenmesine (arsenicosis) ve kardiyovasküler 

hastalığa yol açabilir (NRC, 1999; WHO, 2004; Yuan vd., 2010). 

Dünya Sağlık Örgütü (2010), yeraltı suyu arsenik kirlenmesinin dünyanın birçok yerinde önemli 

bir su kalitesi sorunu haline geldiğini belirtmektedir. Ülkemizde de, Türkiye'nin batısında, Afyon, 
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Çanakkale, Isparta, Kütahya, Manisa, Muğla ve Ġzmir gibi çeĢitli yerlerde su kaynaklarında arsenik 

kirliliği tespit edilmiĢtir (Gündüz vd., 2010a; Gündüz vd., 2010b; ġimĢek 2013; Baba vd., 2016). Bu 

çalıĢmada kapsamında Kütahya ilinin TavĢanlı ilçesinde içme suyu kaynağı olarak kullanılan 

Kayaboğazı baraj gölü ile birlikte bölgedeki tüm yüzeysularının arsenik (As) kirliliği araĢtırılarak 

sağlık risk değerlendirmesi yapılmıĢtır. Böylece su kaynaklarının uzun yıllar tüketilmesi durumunda 

yetiĢkin ve çocuklar için kanserojen ve kanserojen olmayan risk durumu ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır.   

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢma Alanı 

TavĢanlı ilçesi Kütahya ilinin (Batı-Türkiye) kuzeybatısında yer almaktadır (ġekil 1). TavĢanlı 

ovası ve çevresi su kaynakları bakımında büyük önem taĢıyan bir bölgedir. Bunlar içerisinde en 

önemlisi ve sürekli akıĢ özelliğine sahip olan Orhaneli Çayı‘dır. Orhaneli Çayı; Kütahya‘nın Gediz 

ilçesinin doğusunda Kızıldağ‘ın kuzey yamaçlarından doğarak pek çok yan kollarla birleĢir ve kuzeye 

doğru akar. TavĢanlı Ovası‘ndan geçerek Karanlık Dere ile birleĢtikten sonra kuzey-batı istikametinde 

yön değiĢtirerek Orhaneli ilçe merkezinin kuzeyinden geçer ve burada Kocasu Çayı adını alır. AkıĢ 

yolu boyunca Emet Çayı ile birleĢerek Mustafa Kemal PaĢa Çayı adını alır ve Uluabat Gölü‘ne 

dökülür. Orhaneli Çayı‘nın toplam uzunluğu 200 kilometre, MustafakemalpaĢa Çayı‘nın toplam 

uzunluğu 230 kilometredir. ÇalıĢma alanındaki Kayaboğazı Barajı, çalıĢma alanının güneyinde, 

Kocaçay üzerinde, sulama ve taĢkın kontrolü amacıyla1976-1987 yılları arasında inĢa edilmiĢtir. Baraj 

gölünün sularından içme suyu olarak yararlanılmaktadır. Toprak dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 

627.000 m
3
, akarsu yatağından yüksekliği 45,00 m, normal su kotunda göl hacmi 38.00 hm

3
, normal 

su kotunda göl alanı 3.00 km
2
'dir. Güdül Çayı ise, çalıĢma alanının doğusunda küçük debili 

kaynaklardan oluĢmaktadır. Aliköy‘ün güneyinde D-B istikametinde akıĢını sürdürerek Karapelit‘in 

batısında Orhaneli Çayı ile birleĢir.  

ÇalıĢma alanı zengin sıcak su akiferleri, metalik maden yatakları ve karmaĢık bir jeolojik yapıya 

sahip olması nedeniyle birçok araĢtırmacının çalıĢma konusunu oluĢturmuĢtur (Akdeniz ve Konak, 

1979; BaĢ, 1983; BaĢ, 1986; Kalafatçıoğlu, 1962). Bölgede yürütülen madencilik ve tarımsal 

faaliyetlerin su kaynaklarını olumsuz etkilediği yapılan çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur (ġener ve 

KarakuĢ 2017). Özellikle bölgedeki yeraltısuyu ve yüzey suyu kaynaklarında arsenik (As) 

konsantrasyonlarının yüksek olması dikkati çekmektedir.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1976
https://tr.wikipedia.org/wiki/1987
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metrek%C3%BCp
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metrekare
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ġekil. 1. ÇalıĢma alanının yerbulduru haritası 

Yöntem 

ÇalıĢma alanındaki yüzey sularının kimyasal özelliklerini belirleyebilmek için Ekim (2018) 

döneminde 13 adet su örneği alınmıĢtır. Su örnekleri alımında sızdırmaz kapaklı polietilen ĢiĢeler 

kullanılmıĢtır. Örneklerin kimyasal analizleri Bureau Veritas Mineral (Kanada) laboratuvarı‘ında 

yaptırılmıĢtır. Söz konusu laboratuvarda katyon ve iz element içeriklerinin belirlenmesinde ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer) analiz tekniği kullanılmaktadır.  

ÇalıĢma kapsamında su kaynaklarının sağlık risk değerlendirmesinde USEPA tarafından 

önerilmiĢ olan Sağlık riski değerlendirme yöntemi kullanılmıĢtır. Birden fazla kimyasalın yol açtığı 

kanserojen olmayan etkiler için ise genel potansiyeli değerlendirmek amacıyla USEPA'nın (1986) 

―Kimyasal KarıĢımların Sağlık Risk Değerlendirmesi Kılavuzları‖na dayanarak geliĢtirilen tehlike 

indeksi (HI) yaklaĢımı kullanılmıĢtır.  

 

Bir bireyin günlük maruziyetini tahmin etmek için, USEPA (2005) tarafından YaĢam Boyu Ortalama 

Günlük Doz (ADD) maruziyet hesabı önerilmiĢtir. Yutma yani oral yolla günlük alım dozu (ADD) 

USEPA (2004) tarafından verilen aĢağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.  

 

ADDoral = (Ci × L × EF × ED)/ (BW × AT)        (1) 

 

Formülde;  
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Ci: içme suyundaki bir (i) kirleticinin konsantrasyonu (mg/l),  

L: günlük su alım oranı (l/gün),  

EF: maruziyet sıklığı (gün/yıl),  

ED: maruziyet süresi (yıl; kanserojen olmayan risk için 30 yıl, kansorejen olan için 70 yıl),  

BW: vücut ağırlığı (kg),  

AT: ortalama maruziyet zamanı (gün, kanserojen olmayan risk için 30 yıl x 365 gün/yıl, kansorejen 

olan için 70 yıl x 365 gün/yıl),  

 

Ġçme suyu kaynaklı ortalama günlük dozun (ADD) hesaplanması için yukarıda belirtilen parametrelere 

ait USEPA (2001) tarafından önerilen değerler kullanılmıĢtır. Farklı yollarla ortama günlük doz 

(ADDoral) tahmininden sonra bu etkinin kanserojenik olup olmadığını tespit etmek için farklı 

formüller kullanılmaktadır. Potansiyel kanserojen olmayan riski belirten Tehlike katsayısı (HQ) 

aĢağıdaki eĢitlik ile hesaplanmaktadır. RfD referans doz olarak tanımlanmaktadır ve değerlendirilen 

inorganik element için USEPA tarafından belirlenmiĢtir.   

 

Tehlike katsayısı (HQ) = ADD/ RfD        (2) 

 

Eğer hesaplanan, HQ değeri 1‘den büyükse (HQ >1), kanserojen olmayan etkiler için endiĢe 

edilebileceği belirtilmektedir. HQ‘nun yüksek değerleri kanserojen olmayan etki olasılığının yüksek 

olduğunu göstermektedir (USEPA 1989). HQ değeri tek baĢına değerlendirmede kullanılabileceği 

gibi, herhangi bir kirleticinin içmesuyu (yutma) kullanımı yoluyla alımında karĢılaĢılabilecek olumsuz 

etkilerin her biri için hesaplanan tehlike katsayılarının (HQ) toplamı olan tehlike indeksi (HI) ile de 

değerlendirilebilir. USEPA‘ya göre hesaplanan HI değeri 1‘den büyük ise kirleticilerin insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etki edebileceği belirtilmiĢtir (USEPA 2001; USEPA, 2004). 

Ġçme suyundaki kirleticinin yaĢam boyu kullanımında kanser riski oluĢturup oluĢturmayacağını tespit 

etmek için aĢağıdaki formül kullanılmaktadır. Kabul edilebilir veya tolere edilebilir risk 10
−6

 ile 10
−4

 

arasındadır (Li ve Zhang, 2010). 

 

Kanser risk (Rc)= ADD × SF         (3) 

Formülde;  

SF, kirletici için eğim faktörü (mg/kg/gün);  

ADD kirletici için kronik günlük alım miktarıdır (mg/kg/gün).  

 

Eğim faktörü (SF) potansiyel insan kanserojen risklerini değerlendirmek için en yaygın olarak 

kullanılan katsayıdır (USEPA, 1989). SF ve RfD değerleri EPA Entegre Risk Bilgi Sistemi (IRIS, 

2005) çevrimiçi veri tabanından ve EPA Sağlık Etkileri Değerlendirme özet tablolarından (HEAST) 

elde edilmiĢtir.  

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

Su kaynakları jeojenik ve/veya antropojenik etkiler sonucunda bünyelerinde çözünmüĢ 

inorganik bileĢikleri bulundurabilirler. Ancak, özellikle içme suyu kaynağı olarak kullanılan su 

kaynaklarının bünyesinde bulunan bu bileĢiklerin miktarları insan sağlığı bakımından son derece 

önemli olup ilgili yönetmelikler ile bulunmasına müsaade edilebilecek limit değerleri belirlenmiĢtir. 

Arsenik için müsaade edilen limit değer 10 µg/L olarak belirtilmektedir (ĠTAS 266; WHO 2011). 

ÇalıĢma kapsamında incelenen su örneklerinin As konsantrasyonları 8,2 µg/L ile 739,1 µg/L arasında 

değiĢmektedir. Sadece Sekiören göletinden alınan su örneğinin As içeriği 8,2 µg/L ile limit değerin 
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altından ölçülmüĢtür. Diğer tüm su örnekleri limit değerin üstünde arsenik konsantrasyonuna sahiptir 

(Tablo 1).  

Özellikle Güdül Çayının üç farklı lokasyonundan alınan su örneklerinde oldukça yüksek 

miktarlarda (269,7-739,1 µg/L) As ölçülmüĢtür. Aynı Ģekilde Orhaneli Çayından alınan su örnekleri 

de yüksek As konsantrasyonuna sahiptir. ÇalıĢma alanındaki yüzey sularının yüksek miktarlarda As 

içermesi nedeniyle sözkonusu suların bölge halkı tarafından tüketilmesi halinde insan sağlığına 

etkilerini belirlemek için USEPA tarafından geliĢtirilen ―Sağlık riski değerlendirme yöntemi‖ 

kullanılmıĢtır. Yapılan hesaplamalar çocuk ve yetiĢkinler için ayrı ayrı yapılmıĢ olup hesaplamalarda 

kabul edilen referans değerler Tablo 2‘de verilmiĢtir. Burada, yetiĢkinlerin günde 2 litre, çocukların 1 

litre su tükettiği; As maruziyetinin yetiĢkinler için 30 yıl, çocuklar için 6 yıl olduğu ve tüm yıl 

boyunca sürdüğü kabul edilmiĢtir. EPA Entegre Risk Bilgi Sistemine göre arsenik için verilen SF 

değeri 1,5 mg/kg/gün; RfD değeri ise 0.0003 mg/kg/gün‘dür.  

 

Tablo 1: Su örneklerinin As analiz sonuçları 
Bölge Örnek No As (µg/L) 

Yoncalı / Kocasu deresi K1 57,9 

Sekiören Göleti K2 8,2 

Karaağaç Göleti K3 38,8 

GümüĢköy Göleti K4 13,4 

Güdül Çayı 1 K5 601,5 

Güdül Çayı 2 K6 269,7 

Güdül Çayı 3 K7 739,1 

Kayaboğazı Gölü K8 28,8 

Orhaneli Çayı 1 K9 37,2 

Orhaneli Çayı 2 K10 55,8 

Orhaneli Çayı 3 K11 72,5 

Tepecik / Kanal suyu K12 25,8 

Orhaneli Çayı 4 K13 74 

 

 

Tablo 2. Hesaplamalarda kabul edilen referans değerler 

 L 

(l/gün) 

EF 

(gün/yıl) 

ED 

(yıl) 

AT 

(günlük) 

BW 

(kg) 

RfD 

(mg/kg/gün) 

SF  

(mg/kg/gün) 

YetiĢkin 2 365 30 10950 70 0.0003 1.5 

Çocuk 1 365 6 2190 15 0.0003 1.5 

 

ÇalıĢma alanındaki yüzey sularının As bakımından insan sağlığı üzerindeki kanserojen 

olmayan tehlike katsayıları (HQ) ve Kanser Riski (Rc) değerleri Tablo 3‘de verilmiĢtir. Elde edilen 

verilere göre su örneklerinden K2 nolu su örneği dıĢındaki tüm suların HQ değeri 1‘den büyüktür. 

Çocuklar için ise tehlike katsayısı değerleri çok daha yüksektir. Aynı Ģekilde Rc değerleri de kabul 

edilebilir veya tolere edilebilir risk değerlerinin (10
−6

 ile 10
−4

 arası) oldukça üzerindedir. Bu değerlere 
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göre çalıĢma alanındaki yüzey sularının içme suyu olarak kullanılması uygun değildir ve kullanılması 

halinde çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olacağını söylemek mümkündür.  

 

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada TavĢanlı ilçesi ve çevresindeki göl, gölet ve derelerden su örnekleri alınarak 

suların As içerikleri belirlenmiĢtir. Oldukça yüksek miktarlarda As içeren su kaynaklarının özellikle 

küçük yerleĢimlerde içme suyu olarak da kullanılması sebebiyle suların As bakımından sağlık risk 

değerlendirmesi yapılmıĢtır.  

 

Tablo 3. Arsenik için ADD, Rc ve HQ değerleri 

  YetiĢkin Çocuk 

Örnek ADD Rc HQ ADD Rc HQ 

K1 0,0017 0,0025 5,5143 0,0039 0,0058 12,8667 

K2 0,0002 0,0004 0,7810 0,0005 0,0008 1,8222 

K3 0,0011 0,0017 3,6952 0,0026 0,0039 8,6222 

K4 0,0004 0,0006 1,2762 0,0009 0,0013 2,9778 

K5 0,0172 0,0258 57,2857 0,0401 0,0602 133,6667 

K6 0,0077 0,0116 25,6857 0,0180 0,0270 59,9333 

K7 0,0211 0,0317 70,3905 0,0493 0,0739 164,2444 

K8 0,0008 0,0012 2,7429 0,0019 0,0029 6,4000 

K9 0,0011 0,0016 3,5429 0,0025 0,0037 8,2667 

K10 0,0016 0,0024 5,3143 0,0037 0,0056 12,4000 

K11 0,0021 0,0031 6,9048 0,0048 0,0073 16,1111 

K12 0,0007 0,0011 2,4571 0,0017 0,0026 5,7333 

K13 0,0021 0,0032 7,0476 0,0049 0,0074 16,4444 

 

USEPA tarafından geliĢtirilen ―Sağlık riski değerlendirme yöntemi‖ kullanılarak yapılan 

hesaplamalara göre suların kanserojen olmayan tehlike durumu ve aynı zamanda kanser risk değerleri 

oldukça yüksek olup kabul edilebilir sınır değerlerin çok üzerindedir. Elde edilen sonuçlara göre, 

incelenen su kaynaklarının içme suyu olarak tüketilmesi durumunda çok ciddi sağlık sorunlarına sebep 

olacağını söylemek mümkündür. Bu nedenle, yüzey sularının bölgede içme suyu kaynağı olarak 

kesinlikle kullanılmaması ve bu konu ile ilgili olarak yöre halkının bilinçlendirilmesi zorunlu 

görülmektedir.  
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Abstract 

 

Today, people have moved away from natural areas settling in urban areas following the 

advancements in technology and increasing urbanization. This has led to the decrease of the 

connection between people and nature as well as separation from nature. However, the fact that 

humans take part in the system as biological beings continues to remain true regardless of their 

distancing from nature. The interaction between human-nature has been at the forefront throughout 

history with regard to human health and vital welfare. This is explained by the biophilia hypothesis in 

which the love of people towards life and living things is defined as an innate tendency. Biophilia 

defends the opinion that nature plays an effective role in the physical and mental development of 

people. The concept of ―ecotherapy‖ emerges as the therapeutic effect of biophilia. Ecotherapy is the 

ecosystem service provided by nature for humans within the ecological infrastructure. It is a 

multidimensional term that aims for psychological healing subject to the establishment of the 

interaction between human-nature based on the use of nature as a form of therapy in addition to 

contributing to physical healing. Ecotherapy is significant since it enables us to establish bidirectional 

interactions with nature as active and passive in addition to being an accessible method of therapy that 

increases our quality of life.  

The concepts of biophilia and ecotherapy have been defined within the concept of the present 

study in order to put forth the interactions between them. In addition, explanations have also been put 

forth regarding the proofs related with the mutual psychological and physical benefits due to the 

positive interaction established between humans and nature along with the contributions for the areas 

that enable ecotherapy.  

Keywords: Ecotherapy, Biophilia, Human-Nature Interaction, Sustainability 

 
                                      

Ġnsan Doğa EtkileĢimi Ġle ĠyileĢme: Ekoterapi 
 

Öz 

Günümüzde teknolojik geliĢme ve artan kentleĢme ile beraber insanlar doğal ortamlardan 

koparak kentsel alanlara yerleĢmiĢlerdir. Bu durum insanlar ile doğa arasındaki bağın azalmasına ve 

doğaya uzaklaĢmaya neden olmuĢtur.  Ancak insanlar doğadan ne kadar uzaklaĢsalar da biyolojik bir 

varlık olarak sistem içerisinde yer aldıkları gerçeği değiĢmemektedir. Tarih boyunca insan sağlığı ve 

yaĢamsal refah açısından insan-doğa iliĢkisi ön planda olmuĢtur. Bu durum insanların yaĢama ve 

canlılara karĢı duyduğu sevginin doğuĢtan gelen eğilim olarak tanımlandığı bioyofili hipotezi ile 

açıklanmaktadır. Biyofili insanların fiziksel ve ruhsal geliĢimde doğanın etkili olduğunu 

savunmaktadır. Biyofilinin terapötik etkisi olarak ―ecotherapy‖ kavramı karĢımıza çıkmaktadır. 

Ekoterapi, ekolojik altyapıda doğanın insanlara sağlamıĢ olduğu ekosistem hizmetidir.  Temelinde 

doğayı tedavi yöntemi olarak kullanan, insan-doğa iliĢkisinin kurulmasına bağlı olarak psikolojik 

iyileĢme sağlamayı hedefleyen ve bunun yanı sıra fiziksel iyileĢmeye de katkılar sunan çok yönlü bir 

terimdir. Ekoterapi uygulamalı olarak aktif ve pasif olmak üzere iki yönlü doğa ile iliĢki 
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kurabilmemizi sağlayan, yaĢam kalitemizi arttıran, eriĢilebilir bir tedavi yöntemi olması nedeniyle 

önem teĢkil etmektedir.  

Bu çalıĢma kapsamında biyofili ve ekoterapi kavramları tanımlanarak, aralarındaki iliĢki 

ortaya konulmuĢtur. Aynı zamanda insan ve doğa arasında oluĢan karĢılıklı pozitif iliĢki sayesinde 

psikolojik ve fiziksel fayda ile ekoterapiye olanak sağlayan alanların sürdürülebilirliğine katkılar 

açıklanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ekoterapi, Biyofili, İnsan-Doğa Etkileşimi, Sürdürülebilirlik 
 

BIOPHILIA 

Humans need a natural environment and live in relation with the seasons and climate (Jordan, 

2009:28). In the meantime, they have broken away from natural environments due to technological 

advancements and increasing urbanization. However, people are part of the system as a biological 

entity regardless of how distant they are from nature. The relationship between human-nature has 

always been at the forefront throughout history with regard to human health and welfare. This is 

explained by the biophilia hypothesis defined as the innate tendency of the love of humans towards 

nature and other living things. Biophilia identifies the innate connection of humans with nature, our 

innate affiliation and emotional bonds with the natural world (Beatley, 2018:3).  

We can thus grasp the underlying reason for our fascination with crackling fires and crashing 

waves; or why our creativity is enhanced by garden views; why shadows and heights instill fascination 

and fear; and why animal companionship and strolling through a park have restorative, healing effects 

(Browning, 2014:4). 

It is observed when the previous studies are examined that even the slightest of contact with 

nature – like gazing out of a window – improves our health and contributes to the healing processes of 

patients at the hospitals (Kahn, 1997:1). Verderber (1986) reported as a result of a study carried out at 

the physical medicine and rehabilitation wards of six hospitals that the quality of our view out the 

window is a significant factor in healing (Kaplan and Kaplan, 1989:1). Ulrich (1984) put forth that the 

content of the view has significant impacts on the healing of inpatients and that nature views 

contribute to faster healing (Kaplan and Kaplan, 1989:1). Moore (1981) displayed as a result of his 

study that there is a dramatic relationship between the use of health care facilities by inmates at a large 

federal prison and the view from their cell (Kaplan and Kaplan, 1989:1). We lead happier, healthier 

and more meaningful lives when in close contact with nature (Beatley, 2018:16). 

The nine values of biophilia define our connection with nature (Table 1) (Lumber et al., 

2017:2). 
 

Table 1. According to Kellert and Wilson (1993) the nine values of biophilia (Lumber et al., 2017: 2) 

Value  Definition Function 

Utilitarian Practical use of material nature Sustaining physical life and security 

Naturalistic Pleasure from contact with nature  

 

Development of mental, physical and 

outdoor skills and development 

Ecologistic-

Scientific 

Scientific study of the 

interconnectedness of nature and 

natural systems 

Observing nature, increasing 

knowledge and understanding 

 

Aesthetic Appeal of nature's physical beauty Feelings of security, inspiration and 

contentedness 

Symbolic Expressing ideas through nature 

based language and metaphors 

Developing mentally, communicating 

with others/nature 

Humanistic Emotional bond with, and love for 

nature 

Companionship, bonding and co-

operation 

Moralistic Ethical concern/judgements and 

revering nature 

Moral reasoning, meaning of life, 

affiliation 
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Dominionistic Control and dominance of nature Technological/mechanical skill, 

physicality, control 

Negativistic Aversion, removal and fear of nature Security and physical protection 

 

ECOTHERAPY 

The reconnection to nature as a reconnection to self comprises the fundamental process for 

ecotherapy and therapeutic practices in nature (Jordan, 2009:28). The therapeutic impact of biophilia 

emerges as the concept of ―ecotheraphy‖ which can be defined as the healing of health through 

connection with nature (Cohen, 1995:1; Burls and Caan, 2005:1221).  

The term ecotherapy was first coined by Clinebell. According to Clinebell, ecotherapy aims to 

incorporate biophilia in applications of healing and growth and thus to use the healing energies of 

nature. Clinebell makes use of terms such as wholeness, wellness, well-being, and holistic health 

interchangeably with biophilia regarded as an essential dimension of all such health (Clinebell, 

2013:xxi). Ecotherapy, also referred to as nature therapy, can be considered as a connection between 

the ideas of ecopsychology and psychotherapy. Ecotherapy is a means of reinventing psychotherapy 

and psychiatry that places the human–nature relationship at its center. Thus, ecotherapy can help us to 

cope with the stresses and strains of daily life (Kets de Vries, 2017:159). Ecotherapy is the ecosystem 

service that nature provides humans at the ecological infrastructure level.  It is a multidimensional 

term based on the use of nature as a treatment method while aiming for psychological well-being 

through establishing human-nature connection and contributing to physical healing (Table 2). 
 

Table 2. A summary of evidence supporting the assertion that contact with nature promotes health and 

well-being (Maller et al., 2006:50) 

Assertion Evidence   

 A T E 

There are some known beneficial physiological effects that occur 

when humans encounter, observe or otherwise positively interact with 

animals, plants, landscapes or wilderness 

      

Natural environments foster healing from mental fatigue and are 

restorative 

      

There are established methods of nature-based therapy (including 

wilderness, horticultural and animal-assisted therapy among others) 

that have success healing patients who previously had not responded 

to treatment 

      

When given a choice people prefer natural environments (particularly 

those with water features, large old trees, intact vegetation or minimal 

human influence) to urban ones, regardless of nationality or culture 

     

The majority of places that people consider favourite or restorative are 

natural places, and being in these 

places is recuperative 

      

People have a more positive outlook on life and higher life satisfaction 

when in proximity to nature (particularly in urban areas) 

      

Exposure to natural environments enhances the ability to cope with 

and heal from stress, cope with subsequent stress and heal from illness 

and injury 

      

Observing nature can restore concentration and improve productivity       

Having nature in close proximity, or just knowing it exists, is 

important to people regardless of whether they are regular ‗users‘ of it 

      

A, anecdotal; T, theoretical; E, empirical. 
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Ecotherapy can be considered as a form of applied ecopsychology wherein the process of 

forming a relationship with nature has two aspects: (i) passive reception of the aesthetic and healing 

beauty of nature and natural environments that in themselves become places of healing and 

restoration; and (ii) a more active engagement with which therapy is conducted utilizing the resources 

of the natural environment, as in adventure, wilderness and horticultural therapy (Jordan, 2009:29).  

People may even be involved in various forms of ecotherapy without even realizing it. Your 

physical and mental wellbeing will be enhanced greatly by nature when you‘re working in your 

garden, enjoying a stroll through the woods or even when you take a short walk at your local park 

(Farmer, 2014:1). 

Horticultural therapy, green exercise, wilderness therapy, nature arts and crafts, care farming 

and animal assisted therapy can all be considered as ecotherapy activities (Chalquist, 2009:1-5; Mind, 

2013:10-12; Motte-Hall, 2015:8; Mind, 2018:10-11; Cameron, 2019:1; Kras, 2019:1; Hogan and 

Delaney, 2020:180). 

 Horticultural Therapy: According to Simson and Straus (1998); it is a process in which plants, 

gardening activities and closeness to nature are used as rehabilitation strategies (Summers and 

Vivian, 2018: 4).  

 Green Exercise: Includes physical activities in nature such as walking, running, bicycling etc.  

 Wilderness Therapy: It has two different forms of intervention. “The first is wilderness base 

camping involving the establishment of a camp with minimal equipment in an isolated 

environment.” “The second intervention format includes expeditions that involve moving from 

place to place in a self-sufficient manner using different modes such as back-packing, rafting, 

canoeing, cross-country skiing, etc.” (Crisp, 1998:10).  

 Nature Arts and Crafts: It is the act of creating artworks and craftwork in nature using natural 

materials such as leaves, rocks and wood (Cameron, 2019:1).  

 Care farming: It involves taking care of livestock, raising crops or helping the management of 

forest areas (Mind, 2018:10).  

 Animal Assisted Therapy: It involves therapeutic interventions carried out by working/spending 

time with animals such as cats, dogs, horses, birds etc. subject to the needs of the individual 

undergoing therapy (Nimer and Lundahl, 2007:226). 

 Environmental Conservation: Activities that aim to provide sustainability and protection to natural 

and green areas (Mind, 2013:10).  

Ecotherapy that makes use of the healing energy of nature in the human-nature relationship has 

significant benefits both physically and psychologically. The benefits of ecotherapy can be listed as 

follows: 

 Reduce depression (Mind, 2013:7; Mind, 2015:9),  

 Reduce feelings of anxiety and stress (Grahn et al., 2010:127; Mind, 2013:6; Mind, 2015:9),  

 Connecting with nature (Mind, 2013:8; Mind, 2015:13),  

 Connecting with people (Mind, 2013:7; Mind, 2015:12),  

 People learn new skills (Mind, 2013:6; Farmer 2014:21),  

 Improving quality of life (Björk et al., 2008:1; Summers and Vivian, 2018:3),  

 Improving creativity (Mind, 2013:7; Summers and Vivian, 2018:3),  

 Providing rehabilitation (Summers and Vivian, 2018:3),  

 Making a positive impact on physical wellbeing (Summers and Vivian, 2018:8),  

 Making a positive impact on mental wellbeing (Summers and Vivian, 2018:8).  
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CONCLUSION 

It has been determined that activities involving contact, meaning, emotion, compassion and 

beauty are all paths to connecting with nature. There is a need to surpass superficial contacts with 

nature and to focus on knowledge and identification when establishing a contact with nature (Lumber 

et al., 2017:21).  

Interaction with nature has an impact on lifelong health in addition to welfare. People who 

establish a strong interaction with ecosystems and nature lead longer lives of high quality. Ecotherapy 

enables people to be more active and involved with natural spaces in addition to having positive 

tendencies for having access to healthier foods. In the meantime, children who establish contact with 

nature have higher self-esteem, better moods and they also attain characteristics such as continuous 

learning and being more resistant to stress (Summers and Vivian, 2018:8). Even though it is frequently 

overlooked, the ecotherapy services provided by nature is a very meaningful and important ecosystem 

service that enables protection and sustainment (Summers and Vivian, 2018:9).  

Ecotherapy is important as an accessible method of therapy that enables us to establish a 

bidirectional relationship with nature as active and passive. The connection established with nature 

should surpass a superficial contact with nature to include actions of interaction and protection of 

nature. In this context, the understanding involving human welfare and ecology gains importance. The 

protection and sustainability of nature and natural environments that may provide resources and 

facilities for ecotherapy are of significant importance for the quality of life. People establish contact 

with nature while establishing contact with nature in addition to raising their awareness for the 

protection of nature thus contributing to the sustainability of such areas. 
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Abstract 

 

The screening model was used in this study, which was conducted to reveal the cognitive structures of 

middle school students towards energy concept through KIT (word association test). The word 

association test prepared for the research was used as a data collection tool. The participant students 

were asked to write the first words that came to their mind about the concept of energy in the word 

association test within the given time. The study group of the research was selected by maximum 

diversity sampling and constituted 282 secondary school students studying in the provinces of 

ġanlıurfa and Ankara in the 2019-2020 academic year. 124 of these students are from ġanlıurfa and 

158 from Ankara, 96 of them are 6th grade, 86 of them are 7th grade and 100 of them are 8th grade. 

As a result of the research, the words obtained about the concept of energy were tabulated and 

examined in detail, and concept networks were created in line with the breakpoints determined by 

taking the repeated words into consideration. In the research, 272 different words related to energy 

concept were produced by middle school students. Since 180 of these words have a frequency of 4 or 

less, 92 words are not included in the analysis. The most repeated word among the words included in 

the analysis ''electricity''(f = 88). Other words that follow this word and are frequently repeated ''Sport'' 

(f = 83) and ''sun''(f = 79). Also, the most repeated word in 6th grade ''Sport''(f = 41) in 7th 

grades ''sun''(f = 33) and in the 8th grade ''electricity''(f = 43). When we look at the words produced by 

the students about the concept of energy, it is seen that energy sources such as electricity, power, sun 

and water are brought to the fore. However, it is seen that in the 6th grades, the concept of energy is 

evaluated as personal energy (running, playing etc.) besides the energy sources. It is also noticeable 

that there are differences between the application areas. While the data obtained from Ankara were 

mostly related to energy sources, the data obtained from ġanlıurfa were observed to have more 

responses towards personal energy. In the comparison between the classes, the difference is observed, 

as is the case between regions. As the grade level increased, it was seen that the quality of the answers 

increased. 

Keywords:  Energy, Cognitive Structure, Word Association Test 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Enerji Kavramına Yönelik Algılarının Kelime 

ĠliĢkilendirme Testi Aracılığıyla Ġncelenmesi 

 

Öz 

KĠT (kelime iliĢkilendirme testi) aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin enerji kavramına yönelik biliĢsel 

yapılarını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Veri toplama 

aracı olarak araĢtırma için hazırlanan kelime iliĢkilendirme testinden yararlanılmıĢtır. Katılımcı 

öğrencilerden kendilerine tanınan süre içerisinde enerji kavramı hakkında akıllarına gelen ilk 

kelimeleri kelime iliĢkilendirme testine yazmaları istenmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 

maksimum çeĢitlilik örneklemesi ile seçilmiĢ, 2019- 2020 eğitim öğretim yılında ġanlıurfa ve Ankara 

illerinde öğrenim gören 282 ortaokul öğrencisi oluĢturmuĢtur. Bu öğrencilerin 124'ü ġanlıurfa ve 
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158'si Ankara ilinden olup, 96'sı 6. sınıf, 86'sı 7. sınıf ve 100'ü 8. sınıftır. AraĢtırma sonucunda enerji 

kavramına iliĢkin elde edilen sözcükler tablolaĢtırılarak ayrıntılı olarak incelenmiĢ, tekrarlanan 

sözcükler dikkate alınarak belirlenen kesme noktaları doğrultusunda kavram ağları oluĢturulmuĢtur. 

AraĢtırmada ortaokul öğrencileri tarafından enerji kavramına yönelik 272 farklı sözcük üretilmiĢtir. Bu 

sözcüklerden 180'i 4 ya da daha az frekansa sahip olduğu için analize dahil edilmezken 92 sözcük 

analize dahil edilmiĢtir. Analize dahil edilen sözcükler içinde en çok tekrar edilen sözcük ''elektrik'' 

(f=88) olmuĢtur. Bu sözcüğü takip eden ve çokça tekrarlanan diğer sözcükler ''spor'' (f=83) ve ''güneş'' 

(f=79) olmuĢtur. Ayrıca 6. sınıflarda en çok tekrar edilen sözcük ''spor'' (f=41), 7. sınıflarda ''güneş'' 

(f=33) ve 8. sınıfta ''elektrik'' (f=43) olmuĢtur. Öğrenciler tarafından enerji kavramı hakkında üretilen 

kelimelere bakıldığında elektrik, güç, güneĢ ve su gibi enerji kaynaklarının ön plana çıkarıldığını 

görülmüĢtür. Ancak bunun yanında spor, koĢmak ve hareket gibi kelimelerinde çokça dile getirildiği, 

özellikle 6. sınıflarda enerji kavramının enerji kaynaklarının yanında kiĢisel enerji (koĢmak, oyun vs.) 

olarak da değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca uygulama bölgeleri arasında farklılık olduğu göze 

çarpmaktadır. Ankara'dan elde edilen veriler daha çok enerji kaynakları ile ilgili olurken ġanlıurfa'dan 

elde edilen verilerde kiĢisel enerjiye yönelik cevapların daha çok olduğu gözlemlenmiĢtir. Sınıflar 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada da bölgeler arasında olduğu gibi farklılık gözlemlenmektedir. Sınıf 

düzeyi arttıkça verilen cevapların niteliğinin de arttığı görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, Bilişsel Yapı, Kit. 

 

1. GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu dünya üzerinde yaĢamaya baĢladığı günden beri enerji hep önemli olmuĢtur. Ġlk yerleĢim 

bölgelerinden itibaren yerleĢim yerleri enerji kaynaklarına yakın bölgelerden seçilmiĢtir. Ġnsanoğlu 

hayatını idame ettirebilmek için sürekli bir Ģekilde enerjiye ihtiyaç duymuĢtur.  Enerji, günlük 

yaĢamda insanın en önemli Ġhtiyacıdır. Yeterli düzeyde ve çevresel değerleri tehdit etmeyen enerji 

sağlama ve kullanma toplumların en önemli sorunudur (Çukurçayır ve Sağır, 2008). 

Enerji, Türk Dil Kurumu sözlüğünde (2005)  madde de var olan ve ısı, ıĢık biçiminde ortaya çıkan güç 

(s.372) olarak tanımlanmıĢtır. Ancak enerji kavramı disiplinler arası bir kavramdır ve her disiplin 

kendine uygun tanımını yapmıĢtır. Bu yüzden disiplinleri birlikte ele alarak değerlendirmek gerekir 

(Yürümezoğlu, Ayaz ve  Çökelez, 2009) 

Enerji ekonomik kalkınma baĢta olmak üzere ülkelerin geliĢmesi için çok önemlidir. Hatta ülkelerin 

ekonomik, kültürel ve bilimsel seviyeleri onların ürettikleri ve kullandıkları enerji miktarı ile 

ölçülürler (Atılgan, 2000).  

Enerji sağlamada fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere baĢlıca iki kaynak vardır 

(Çukurçayır ve Sağır, 2008, s.257). Linyit, taĢkömürü, asfaltit, bitümlü Ģistler, ham petrol, doğalgaz, 

uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneĢ enerjisi, 

rüzgar enerjisi ve biomas enerji gibi yenilenebilir kaynak potansiyelleri bulunmaktadır  (Atılgan, 

2000). SanayileĢmiĢ ülkelerin çoğunda enerjinin nerdeyse tamamı fosil yakıtlardan elde edilmektedir. 

Kullanımı esnasında çevreye vereceği zarar pek fazla göz önünde bulundurulmamaktadır (Çukurçayır 

ve Sağır, 2008).  

Dünyadaki enerji tüketim hızı ise, fosil yakıtların oluĢum hızının 300 bin katı kadardır. Bir baĢka ifade 

ile bir günde bin yıllık bir fosil yakıt oluĢumu tüketilmektedir (Yılmaz, ĠlbaĢ ve Su, 2003). Fosil yakıt 

rezervlerinin tükenmesi ve sürekli artan enerji talebini karĢılayamaması kaçınılmaz olacaktır (Önder, 

2001). Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tüm insanlığın geleceğini güvence altına almak 

için yaĢamsal bir öneme sahiptir (KeleĢ ve Hamamcı, 2002). Ġnsanlığın baĢına gelen çevre sorunlarının 

her bireyi tek tek etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktadan hareketle öğrencilere enerji 

hakkında gerekli bilgiler aktarılmalıdır. 
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Enerji kavramının günlük kullanıma bağlı olarak geniĢ bir çerçeveyi ihtiva etmesi bazen öğrencilerin 

kavram öğrenimi konusunda sıkıntı yaĢamasına ve kavram yanılgısına düĢmesine yol açmaktadır. 

Kavram, bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır (Öncül, 2000, s.216). Bireylerin kendi 

deneyimlerine dayalı olarak algıladıkları özellikler kadar kavranırlar. Algılanan özelliklerin gerçek 

özelliklerle tam olarak aynı olup olmadığı her zaman tartıĢılabilir (BaĢıbüyük, Doğar, Gürses ve 

Yazıcı, 2004). Algılanan özelliklerin gerçek özelliklerle ile uyum göstermemesi bireylerin kavram 

yanılgısı yaĢamasına neden olur. Kavram yanılgısı, bireylerin bir kavramı bilimsel olarak kabul 

edilenden farklı bir Ģekilde  algılamıĢ olması olarak tanımlanabilir (AlkıĢ, 2007). Kavram yanılgılarını 

belirlemek ve ortadan kaldırmak geleneksel yöntem ve tekniklerle  zor olduğu için (Posner, Strıke, 

Hewson ve Gertzog, 1982) bireylerin kavram yanılgılarını belirlemede bazı alternatif yöntem ve 

teknikler kullanılmaktadır (Ercan, TaĢdere ve Ercan, 2010).   

Bu alternatiflerden biri de kelime iliĢkilendirme testidir. Kelime iliĢkilendirme testi öğrencilerin 

biliĢsel yapısını, bu yapıyı oluĢturan kavramlar arasındaki bağlantıyı, zihinde kurulmuĢ olan bilgi ağını 

gözlemlenmesini sağlayan, uzun süreli hafızadaki kavramlar arası bağlantının yeterince kurulup 

kurulmadığını ya da kurulan bağın anlamlı olup olmadığını tespit edilebilmesini sağlayan alternatif 

ölçme değerlendirme tekniği olarak tanımlanır (Tokcan, 2015, s.144). 

Bu araĢtırmanın amacı kelime iliĢkilendirme testi kullanarak ortaokul öğrencilerinin enerji kavramına 

yönelik biliĢsel yapılarını incelemektir. Alan yazın taradığında kelime iliĢkilendirme testi  ile çeĢitli 

çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir: Bahar ve Özatlı, 2003; Çiftçi, 2009; Köçer ve Demir, 2009; 

Ercan, TaĢdere ve Ercan, 2010; IĢıklı, TaĢdere ve Göz, 2011; ġimĢek, 2013; Deveci, Çengelci Köse, 

ve Gürdoğan Bayır, 2014; Kaya ve AkıĢ, 2015; Tokcan ve Yiter, 2017; Yel ve Çetin, 2019; Yel, Çetin 

ve Ġnel 2019. Ancak önemli kavram olan enerji kavramı hakkında yapılmıĢ benzer bir çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu çalıĢma ile bu boĢluğun doldurulması amaçlanmıĢtır. 

 

2.YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Enerji kavramına iliĢkin ortaokul öğrencilerinin algılarını incelemeyi amaçlayan bu araĢtırma, 

geçmiĢte ya da günümüzde  var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araĢtırma 

yaklaĢımı olan tarama modeli kullanılarak yapılmıĢtır (Karasar, 2014).    

 

2.2. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu maksimum çeĢitlilik örneklemesi ile seçilmiĢ, 2019- 2020 eğitim 

öğretim yılında ġanlıurfa ve Ankara illerinde öğrenim gören 282 ortaokul öğrencisi oluĢturmuĢtur. Bu 

öğrencilerin 124'ü ġanlıurfa ve 158'si Ankara ilinden olup, 96'sı 6. sınıf, 86'sı 7. sınıf ve 100'ü 8. 

sınıftır 

Maksimum çeĢitlilik örneklemesinin kullanılmasındaki amaç ilgili konuya taraf olabilecek kiĢilerin 

çeĢitliliğinin maksimum derecede yansıtılmasını sağlamaktır. Maksimum çeĢitlilik örneklemesinde 

ortaya çıkan sonuçlar arasında ortak ya da paylaĢılan durumun olup olmadığını bulmaya çalıĢmak ve 

çeĢitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 

2018, s.119). Bunun için çalıĢma grubu iki farklı ilden seçilmiĢtir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Enerji kavramına iliĢkin ortaokul öğrencilerinin algılarını incelemeyi amaçlayan bu araĢtırmada veri 

toplama aracı olarak KĠT (kelime iliĢkilendirme testi) kullanılmıĢtır. Kelime iliĢkilendirme testi iki 

boyuttan oluĢmaktadır. Ġlk boyutta KĠT ile ilgili açıklamalar ve örnek KĠT çalıĢması bulunurken ikinci 

boyutunda enerji kavramına ait KĠT çalıĢma yaprağı bulunmaktadır. 
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 2.4. Verilerin Toplanması 

Öğrencilere veri toplama aracı hakkında gerekli bilgi verilip ilk boyutu incelettik sonra yanıtlar için 

beĢ dakika süre tanınmıĢtır. Öğrencilerden bu beĢ dakikalık süre içinde anahtar kavramla ilgili 

akıllarına ilk gelen ilk kelimeleri yazmaları istenmiĢtir. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Enerji kavramına iliĢkin elde edilen kelimeler tablolaĢtırılarak ayrıntılı olarak incelenmiĢ, tekrarlanan 

kelimeler dikkate alınarak kesme noktaları belirlenmiĢtir. Kesme noktaları cevap kelimelerin ve 

frekanslarının alanında uzman 3 kiĢi tarafından incelemesi sonucu 20 ve üstü, 15-19 aralığı, 10-14 

aralığı ve 5- 9 aralığı kesme noktaları olarak belirlenmiĢtir. Daha sonra bu kesme noktaları 

doğrultusunda kavram ağları oluĢturulmuĢtur.  

 

3. BULGULAR 

Bu baĢlık altında çalıĢma sonucundan elde edilen veriler tablolar ve kavram ağları kullanılarak 

sunulmuĢtur. Enerji kavramına yönelik üretilen kelimeler her sınıf düzeyi için ayrı bir tablo ile 

gösterildik sonra belirlenen kesme noktalarına göre tüm sınıf düzeylerinin birlikte gösterildiği kavram 

ağları oluĢturularak sunulmuĢtur. 

Tablo 1: 6. sınıf öğrencilerinin enerji  kavramına iliĢkin verdiği cevap kelimeler ve frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 spor 41 18 uyku 7 

2 güç 22 19 kaynak  

 

6 

3 elektrik 21 20 kömür 

4 hız 21 lamba 

5 güneĢ 20 22 basketbol 

6 koĢmak 19 23 nükleer 

7 içecek 17 24 rüzgar 

8 su 14 25 israf  

 

 

 

5 

9 ıĢık 12 26 yiyecek 

10 pil 11 27 dünya 

11 hareket 10 28 ateĢ 

12 yemek 9 29 araba 

13 beslenmek 30 insan 

14 tasarruf 8 31 doğalgaz 

15 vitamin 32 protein 

16 petrol 7 33 ısı 

17 futbol 34 diğer 59 

 

Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıĢtır. Diğer 

seçeneğindeki yanıtlar Ģöyledir; uçak, şeker, çalışmak, sağlık, akü, soba, motor, fen bilgisi dersi, oyun, 

güneş panelleri, sıcaklık, bisiklet, voleybol, yorulmak, vücut, teknoloji, heyecan, cesaret, yürümek, ter, 

üretim, hayat, ağaç, meyve, bilim, önem, yetenek, esnek, zaman, mutluluk, sinerji, saat, kas, top, fit, 

mücadele, mucize, yarışmak, kolaylaştırıcı, Naim Süleymanoğlu, madde, yaşam, hayvan, hırs, batarya, 

kuvvet, eğlenmek, kalorifer, santral, şans, redbull, vantilatör, teknisyen, eğlence, üretmek, dinlenmek, 

genç, ev, süt. 
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6. sınıflar tarafından enerji kavramına yönelik 92 farklı sözcük üretilmiĢtir. Bu kelimelerden 59'u 

belirlenen kesme noktalarının dıĢında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiĢ, sadece 

tablonun altında isimleri verilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz 

dıĢında bırakılmıĢtır. 6. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 33 sözcüğün analize dahil 

edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan sözcüğün ''spor'' (f=41) olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: 7. sınıf öğrencilerinin enerji  kavramına iliĢkin verdiği cevap kelimeler ve frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 güneĢ 33 14 kömür  10 

2 spor 24 15 hareket 

3 elektrik 16 petrol 9 

4 koĢmak 23 17 güneĢ panelleri 8 

5 su 22 18 oyun 

6 soba 16 19 doğalgaz 6 

7 insan  

14 

20 rüzgar 

8 güç 21 pil  

 

5 

9 ısı 22 futbol 

10 ıĢık 13 23 oksijen 

11 hız 11 24 hava 

12 lamba 10 25 tasarruf 

13 yemek 26 diğer 62 

 

Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıĢtır. Diğer 

seçeneğindeki yanıtlar Ģöyledir; teknoloji, kalorifer, ateş, toprak, orman, araba, batarya, bilgisayar, 

uyku, odun, fen bilgisi dersi, kuvvet, mutluluk, eğlence, heyecan, basketbol, içecek, okul, motor, dünya, 

sıcaklık, hayat, akıl, yiyecek, vantilatör, televizyon, cesaret, kinetik, ses, saat, müzik, şeker, jeotermal, 

yaşam, yürümek, saman, önemli, vücut, klima, boks, sinerji, bisiklet, pratik, zaman, sağlık, yorulmak, 

dinlenmek, yerleşmek, redbull, nükleer, Edison, makine, doğal, robot, Türkiye, akü, ter, gün, dinç, 

yetenek, şimşek, ay. 

7. sınıflar tarafından enerji kavramına yönelik 87 farklı sözcük üretilmiĢtir. Bu kelimelerden 62'si 

belirlenen kesme noktalarının dıĢında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiĢ, sadece 

tablonun altında isimleri verilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz 

dıĢında bırakılmıĢtır. 7. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 25 sözcüğün analize dahil 

edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan sözcüğün ''güneş'' (f=33) olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3: 8. sınıf öğrencilerinin enerji  kavramına iliĢkin verdiği cevap kelimeler ve frekans değerleri. 

kod yanıt f kod yanıt f 

1 elektrik 43 19 hız 8 

2 güneĢ 26 20 teknoloji  

7 3 kinetik 21 21 sinerji 

4 hareket 19 22 kaynak 

5 rüzgar 23 batarya  

 

 

6 

6 güneĢ paneller 18 24 lamba 

7 güç 25 hayat 

8 spor  

16 

26 kuvvet 

9 ısı 27 jeotermal 

10 su 28 santral 
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11 ıĢık 15 29 pil 

12 fen bilgisi dersi 13 30 kalorifer  

 

5 

13 nükleer 11 31 tasarruf 

14 potansiyel 32 kömür 

15 soba 10 33 akım 

16 içecek 34 vücut 

17 doğalgaz 9 35 diğer 59 

18 koĢmak 8  

 

Frekansları dört ve dörtten az olan yanıtlar tabloda diğer seçeneğinde toplanmıĢtır. Diğer 

seçeneğindeki yanıtlar Ģöyledir; beslenmek, futbol, yenilenebilir, yorulmak, oyun, yemek, yiyecek, 

kuantum, sıcaklık, insan, meyve, sağlık, odun, petrol, internet, tempo, çalışmak, eğlence, şimşek, 

buzdolabı, hava, geri dönüşüm, sürtünme, robot, dünya, yürümek, voleybol, hırs, kas, ateş, doğal, 

uyku, soğuk, akarsu, oksijen, Edison, buhar, vantilatör, fabrika, saat, redbull, pozitif, negatif, motor, 

basketbol, yaşam, Tesla, tüketim, devre, yorgunluk, ticaret, burn, bilim, fit, ses, işlev, akü, ay. 

8. sınıflar tarafından enerji kavramına yönelik 93 farklı sözcük üretilmiĢtir. Bu kelimelerden 59'u 

belirlenen kesme noktalarının dıĢında kaldığı için tabloya ve kavram ağına dahil edilmemiĢ, sadece 

tablonun altında isimleri verilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle 4 ve daha az tekrarlanan sözcükler analiz 

dıĢında bırakılmıĢtır. 8. sınıflar tarafından üretilen sözcüklere bakıldığında 34 sözcüğün analize dahil 

edildiği ve bunlar içinde en çok tekrarlanan sözcüğün ''elektrik'' (f=43) olduğu görülmektedir. Ayrıca 

tüm sınıflara bakıldığında en fazla kelime üreten sınıfın 93 kelime ile 8. sınıflar olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 1: kesme noktası 20 ve üstü için oluĢturulan kavram ağı 

 
 

Enerji kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 

kavram ağının verildiği Ģekil 1'e bakıldığında 20 ve üstü kesme noktasıyla oluĢturulan kavram ağında 

8 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu sözcüklerden 2'si tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 1'i 6. 

ve 7. sınıflar tarafından dile getirilmiĢtir. 2'Ģer sözcük sadece 6. ve 7. sınıflarda 1 sözcük ise sadece 8. 

sınıf düzeyinde 20 ve üstü kesme noktasında yer almıĢlardır. Tüm sınıf düzeylerinde ortak olarak en az 

20 kez dile getirilen böylece 20 ve üstü kesme noktasında yer verilen sözcüklere bakıldığı zaman  

elektrik, güneş, spor, güç, hız, su, koşmak, kinetik gibi kelimelerden oluĢmuĢ olması öğrencilerin enerji 

kavramını enerji kaynaklarıyla iliĢkilendirdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.  
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ġekil 2: Kesme noktaları 15- 19 aralığı için oluĢturulan kavram ağı 

 
Enerji kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 

kavram ağının verildiği Ģekil 2'ye bakıldığında 15 ve 19 aralığı  kesme noktalarıyla oluĢturulan kavram 

ağında 11 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu kesme noktasında hiç bir sözcük tüm sınıf düzeyleri 

tarafından ortak bir Ģekilde dile getirilmediği gibi iki farklı sınıf düzeyinde ortak olarak bulunan 

herhangi bir kelime de yoktur. Kesme noktasında bulunan kelimelerden 2'si 6. sınıflarda, 1'i 7. 

sınıflarda ve 8'i 8. sınıflarda bulunmaktadır. Kesme noktasına bakarak sınıf düzeylerince ortak 

cevapların bulunmayıĢı sınıflar arasında farklılık olduğu çıkarımının yapılmasına neden olacaktır. Bu 

kesme noktasında diğer bir dikkat çeken nokta bulunan kelimelerin önemli bir çoğunluğu 8. sınıflar 

tarafından üretilmiĢ olmasıdır. Ayrıca Ģekil 2'ye bakıldığında kavram ağının iliĢkisiz bir yapı 

oluĢturduğu görülmektedir. 

 

 

ġekil 3: kesme noktaları 10-14 aralığı için oluĢturulan kavram ağı 
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Enerji kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 

kavram ağının verildiği Ģekil 3'e bakıldığında 10 ve 14 aralığı  kesme noktalarıyla oluĢturulan kavram 

ağında 16 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu kesme noktasında hiç bir sözcük tüm sınıf düzeyleri 

tarafından ortak bir Ģekilde dile getirilmezken iki farklı sınıf düzeyinde ortak olarak bulunan kelimeler 

ise 6. ve 7. sınıflarda ıĢık ve  harekettir. Diğer 14 sözcükten 5'i sadece 8. sınıf, 7'si sadece 7.sınıf ve 

2'si yalnızca 6. sınıf öğrencileri tarafından dile getirilmiĢtir. 15- 19 kesme aralığında olduğu gibi sınıf 

düzeylerince ortak cevapların olmayıĢı sınıf düzeyleri arasında farklılık olduğu çıkarımının 

yapılmasının yolunu açacaktır. Ayrıca Ģekil 3'e bakıldığında kavram ağının iliĢkisiz bir yapı 

oluĢturduğu görülmektedir. 

 

ġekil 4: kesme noktaları 5- 9 aralığı için oluĢturulan kavram ağı 

 
 

Enerji kavramına yönelik olarak üretilen sözcükleri ve sınıf düzeylerini bütün olarak ortaya koyan 

kavram ağının verildiği Ģekil 4'e bakıldığında 5 ve 9 aralığı  kesme noktalarıyla oluĢturulan kavram 

ağında 38 sözcük bulunduğu görülmektedir. Bu sözcüklerden yalnızca doğalgaz ve tasarruf sözcükleri 

tüm sınıflar tarafından dile getirilirken; 1'i 7. ve 8. sınıflar; 3'ü 6. ve 8. sınıflarda ve diğer 3'ü 6. ve 7. 
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sınıflar tarafından dile getirilmiĢtir. 29 sözcük ise sadece bir sınıf düzeyinde bu kesme noktasında yer 

almıĢlardır. Sadece tek bir sınıf düzeyinde dile getirilen bu sözcüklerden 12'si 8. sınıf, 4'ü 7.sınıf ve 

13'ü 6.sınıflar tarafından dile getirilmiĢtir. 5- 9 aralığı kesme noktasında bulunan kelimeler diğer 

kesme noktalarına göre daha özel daha spesifik kelimeler olduğu görülmektedir. Bu kesme noktasında 

bulunan kelimelerin daha ve özel spesifik olması yer alan kelimelerin frekanslarının az olmasıyla ilgili 

olduğu söylenebilir. 

 

3. SONUÇLAR 

AraĢtırmada ortaokul öğrencileri tarafından enerji kavramına yönelik 272 farklı sözcük üretilmiĢtir. Bu 

sözcüklerden 180'i 4 ya da daha az frekansa sahip olduğu için analize dahil edilmezken 92 sözcük 

analize dahil edilmiĢtir. Analize dahil edilen sözcükler içinde en çok tekrar edilen sözcük ''elektrik'' 

(f=88) olmuĢtur. Bu sözcüğü takip eden ve çokça tekrarlanan diğer sözcükler ''spor'' (f=83) ve ''güneş'' 

(f=79) olmuĢtur. Ayrıca 6. sınıflarda en çok tekrar edilen sözcük ''spor'' (f=41), 7. sınıflarda ''güneş'' 

(f=33) ve 8. sınıfta ''elektrik'' (f=43) olmuĢtur. Öğrenciler tarafından enerji kavramı hakkında üretilen 

kelimelere bakıldığında elektrik, güç, güneĢ ve su gibi enerji kaynaklarının ön plana çıkarıldığını 

görülmüĢtür. Ancak bunun yanında spor, koĢmak ve hareket gibi kelimelerinde çokça dile getirildiği, 

özellikle 6. sınıflarda enerji kavramının enerji kaynaklarının yanında kiĢisel enerji (koĢmak, oyun vs.) 

olarak da değerlendirildiği görülmektedir.  

6. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen sözcüğün ''spor'' (f=41) olduğu 

görülmektedir. Bu sözcüğü ''güç'' (f=22) ve ''elektrik'' ve ''hız''  (f=21) takip etmektedir. 6. sınıflar 

tarafından üretilen kelimelere ve frekanslara bakıldığı zaman enerji kavramının en çok kiĢisel enerji 

harcamak olarak düĢünülüp spor kelimesinin üretildiği ancak onu takip eden kelimelerde enerji 

kaynaklarıyla ilgili kelimelerde üretildiği görülmektedir.  

7. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen sözcüğün ''güneş'' (f=33) olduğu 

görülmektedir. Bu sözcüğü ''spor'' ve ''elektrik''  (f=24) ve ''koĢmak'' (f=23) takip etmektedir. Ayrıca 

tüm sınıflara bakıldığında en az kelime üreten sınıfın 87 kelime ile 7. sınıflar ve analize dahil edilen 

kelimelere bakıldığında 25 kelime ile 7. sınıflar olduğu görülmektedir. 

8. sınıflardan elde edilen verilere bakıldığında en çok tekrar edilen sözcüklerin ''elektrik'' (f=43) 

olduğu görülmektedir. Bu sözcüğü ''güneĢ''  (f=26) ve ''kinetik''  (f=21) takip etmektedir. Ayrıca tüm 

sınıflara bakıldığında en fazla kelime üreten sınıfın 93 kelime ile 8. sınıflar ve analize dahil edilen 

kelimelere bakıldığında 34 kelime ile 8. sınıflar olduğu görülmektedir. 8. sınıflar diğer sınıflar ile 

karĢılaĢtırıldığında kiĢisel enerji harcamaya yönelik cevaplar verilmediği enerji kaynaklarıyla ilgili 

kelimeleri ön plana çıktığı görülmüĢtür. Diğer sınıflarda hiç dile getirilmeyen, bir cismin hareketinden 

dolayı sahip olduğu enerji anlamına gelen kinetik 21 kez dile getirilmiĢtir. 

Sınıflar arasında yapılan karĢılaĢtırmada farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Sınıf düzeyi arttıkça 

verilen cevapların niteliğinin de  arttığı görülmüĢtür. Bu farklılığın nedeni ise 7. ve 8. sınıflarda ilgili 

konuda olan dersler ve geliĢmeye bağlı olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Uygulama bölgeleri arasında farka bakıldığında sınıf düzeyleri arasında olduğu gibi bölgeler arasında 

da farklılık olduğu göze çarpmaktadır. Ankara'dan elde edilen veriler daha çok enerji kaynakları ile 

ilgili olurken ġanlıurfa'dan elde edilen verilerde kiĢisel enerjiye yönelik cevapların daha çok olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Bunun farklılığın sebebi iller arasındaki sosyoekonomik düzeyin eĢitsizliği olarak 

düĢünülebilir.  

 AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda Ģu öneriler getirilebilir: 

 Enerji kavramını içselleĢtirmesi için kavram hakkında çalıĢmalara yapılmalı, ödevler 

verilmelidir. 

 Öğrencilerin biliĢsel yapılarındaki yanılgının önüne geçilmesi için enerji kavramının 

öğrencilere geniĢ bir çerçeveden aktarılması gerekmektedir.  
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 Tarama modelinde yapılan ve durumu tespit eden bu araĢtırma ön test- son test Ģeklinde 

yapılarak kavramsal geliĢim takip edilebilir. 

 Enerji ile yakından ilgili kavramlar ile KĠT çalıĢmaları yapılabilir. 
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Abstract 

 

Landscape urbanism combines the concepts of landscape and urbanism. It is based on urbanization, 

urban organization and the management of the current landscape. Landscape urbanism is explained by 

the determining role played by landscape in the relationship between structure and environment. 

According to landscape urbanism, change and transformation in the city is attained by landscape as the 

integrating and regulating aspect of urban space. In this context, landscape as the primary urban 

component is set free to shape the city. The concept of landscape urbanism was first put forth in 1997 

by Charles Waldheim with the understanding of ―Nature and Design‖ by McHarg making a significant 

impact in the development of the concept. Landscape urbanism, which has gained importance in urban 

design in recent years, has been defined by Waldheim, by integrating McHarg's ecological advocacy 

and James Corner's vision of urban design. Waldheim considers agriculture, use of water and energy 

efficient design as the primary factors in the implementation of landscape urbanism. Modern 

landscape architectural approaches that have emerged especially during the post-industrial revolution 

period have common goals and objectives with landscape urbanism that places ecology and 

sustainability at the center of landscape design and planning. Landscape urbanism, as an 

interdisciplinary concept, is a process based and relatively new discourse that encompasses theoretical 

and practical approaches as a concept rather than a fixed design approach. The foundations of the 

concept of landscape urbanism have been put forth within the scope of the present study. In the 

interaction between Landscape Architecture and urbanism, the concepts of urban ecology, urban 

planning and urban design have been evaluated and assessments have been made regarding the 

determinative role of landscape as infrastructure in urban spatial area. 

Keywords: Landscape Urbanism, Sustainability, Urban Ecology, Urban Landscape  

                                        

Peyzaj ġehirciliğinde Sürdürülebilirlik ve Peyzaj 
 

Öz 

Peyzaj Ģehirciliği peyzaj ve Ģehircilik kavramlarını bir araya getirmektedir. Temeli kentleĢme, kent 

organizasyonu ve mevcut peyzajın yönetilmesidir. Peyzaj Ģehirciliği yapı ve çevre arasındaki iliĢkide 

peyzajın belirleyici olması ile açıklanmaktadır. Peyzaj Ģehirciliğine göre kentte değiĢimi ve dönüĢümü 

kentsel mekânın bütünleĢtirici ve düzenleyici unsuru olan peyzaj sağlamaktadır. Bu bağlamda asıl kent 

bileĢeni olan peyzajın serbest bırakılarak kenti Ģekillendirmesi sağlanmaktadır. Peyzaj Ģehirciliği 

kavram olarak 1997 yılında Charles Waldheim tarafından ortaya konmuĢ, kavramın geliĢiminde 

McHarg tarafından ortaya konulan ―Doğa ile Tasarım‖ anlayıĢı oldukça etkili olmuĢtur. Son yıllarda 

kentsel tasarım alanında önem kazanmıĢ bir yaklaĢım biçimi olan Peyzaj Ģehirciliği Waldheim 

tarafından, McHarg‘ın ekolojik savunuculuğuyla, James Corner‘ın kentsel tasarım vizyonunu 

bütünleĢtirilerek tanımlanmıĢtır. Waldheim tarım, su kullanımı ve enerji etkin tasarımı peyzaj 

Ģehirciliğinin uygulanmasında temel unsur olarak görmektedir. Özellikle Endüstri Devrimi sonrası 

ortaya çıkan çağdaĢ peyzaj mimarlığı yaklaĢımları ekoloji ve sürdürülebilirliği peyzaj tasarım ve 

planlamanın merkezinde tutan peyzaj Ģehirciliği ile ortak hedef ve amaçlara sahiptir. Peyzaj Ģehirciliği 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia  

www.imcofe.org 222 

 

disiplinler arası bir kavram olarak, teorik ve pratik yaklaĢımları kapsayan, sabit tasarım yaklaĢımından 

çok, süreç tabanlı olan nispeten yeni bir söylemdir. Bu çalıĢma kapsamında peyzaj Ģehirciliği 

kavramının temelleri ortaya konulmuĢtur. Peyzaj Mimarlığı ve Ģehircilik arasındaki etkileĢimde kent 

ekolojisi, kentsel planlama, kentsel tasarım kavramları ele alınarak, altyapı olarak peyzajın kentsel 

mekânsal alandaki belirleyici rolüne iliĢkin değerlendirilmeler yapılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Şehirciliği, Sürdürülebilirlik, Kent Ekolojisi, Kentsel Peyzaj  

 

INTRODUCTION 

Landscape urbanism frequently comes up in the field of planning in our day and becomes the 

focus point of discussions. It is generally defined as a series of strategies that bring forth ecological 

concerns and the landscape architecture perspective supported by Ian McHarg's (1969) ―Design With 

Nature‖ to contemporary urbanism approaches. Landscape urbanism involves the integration of 

natural and cultural systems in a city and placing nature at the center of planning processes without 

damaging the landscape. Contrary to traditional urbanism that places green areas on plots of land that 

are not suited for structures, it suggests the sustainable use of natural and cultural systems in the city in 

a manner with which nature is placed at the center of the urban planning process (Çabuk et al., 2013a: 

835; Çabuk et al., 2013b:476).  

Landscape Urbanism emerged as a new field of study following the contemporary discussions 

of urbanism and the changing conception of landscape. It encompasses a wide range of strategies 

associated with fields such as geography, topography, planning, urbanism, and architecture (Kömez, 

2009:28) 

The concept of landscape urbanism was first put forth in 1997 by Charles Waldheim, faculty 

member at the Landscape Architecture Department of Harvard University. The subject was publicly 

framed for the first time in front of a live audience at the first Landscape Urbanism conference held 

during April 25-27, 1997 at the Graham Foundation in Chicago. Ian McHarg, James Corner, Mohsen 

Mostafavi, Linda Pollak, Brigitte Shim, Adriaan Geuze, Joan Roig, Grant jones, and Kathy Poole, 

among others made presentations that sparked further discussions on the subject (Waldheim, 2006:8).  

During the ―Landscape Urbanism‖ exhibition in 1997, Charles Waldheim defines ―Landscape 

Urbanism‖ as a branch of ―Landscape Ecology‖ focused on the organization of human activities in the 

natural landscape. Walheim considers ―Landscape Urbanism‖ as a design discipline that develops 

between buildings, infrastructures and ecology. He defines connecting areas as desolate areas with 

significant potential. These may be ―invisible‖ terrain vague's (Serdar Köknar, 2012:75). 

 

APPLICATIONS IN THE WORLD AND ASSESSMENT  

Jacobs (1996) states that the roots of landscape urbanism can be found in the postmodern 

critiques of modernist architecture and planning during the late 1970s and early 80s (Waldheim, 

2002:12).  

Today, a significant portion of projects that are indicated as landscape urbanism projects have 

been developed by James Corner and his company Field Operations. The project suggested for the 

transformation of the city of Detroit, the High Line Project prepared for the transformation of an 

abandoned subway line in New York and Freshkills prepared for the transformation of an old waste 

storage area again in New York can be provided as examples (Çabuk et al., 2013b:476). 

The High Line Project in Manhattan is an example of landscape urbanism (Fig. 1). It was 

suggested as part of the Regional Plan Association and by the Friends of the High Line that the 

abandoned rail line passing through 22 blocks in New York City should be converted into a 6.7 acres 

(2.7 ha) park. Friends of the High Line and the City of New York appointed Field Operations and 

Diller Scofidio + Renfro to design the project in 2004. It was suggested by the designers to setup a 

linear walkway obscuring the boundaries between paved and planted surfaces while proposing 
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evolutions in human use as well as plant and bird life. High Line set up a model with regard to how 

community assets can be made out of abandoned urban territories (Steiner, 2011:333-334).  

The emergent practice signifying  this project is defined by Charles Waldheim (2006), founder 

of the Landscape Urbanism movement, as ―the use of infrastructural systems and the public 

landscapes they engender as the very ordering mechanisms of the urban field itself, shaping and 

shifting the organization of urban settlement and its inevitable inde-terminate economic, political and 

social futures‖ (Morenas, 2013:291). 

 

  
Figure 1: General views from the High Line Park (URL-1) 

 

Freshkills plan for New York City‘s sets forth an example of a project moving toward 

actualization (Fig. 2).  James Corner and his Field Operations colleagues set out to embrace the long-

term change in their design, as part of a crucial innovation that prefers a more dynamic, flexible 

framework of possibilities grounded in an initial ―seeding‖ rather than a set end state. Freshkills in 

Staten Island covers an area of about 2200 acres (890 ha) and was formerly the largest landfill in the 

world. Much of the debris resulting from the 11 September 2001 terrorist attacks on the World Trade 

Center was deposited there. It is suggested in the Field Operations plan ways with which landfill can 

be converted into a park that covers an area three times larger than Central Park. The 30 year plan 

includes the restoration of a large landscape in addition to reclaiming much of the surrounding toxic 

wetlands that penetrate the former landfill (Steiner, 2011:333).  

 

 
Figure 2: General view from the Freshkills Park (URL-2) 

 

Both of the High Line and Freshkills projects include approaches in which cultural elements are 

sustained in the urban environment in addition to ensuring the domination of the natural system in the 

long term (Çabuk et al., 2013b:476).  

The primary factor in cities is the landscape within the context of landscape urbanism. 

Landscape is not a park inside the city or a recreational area. It is a structure that encompasses the 

whole city in which landscape provides the change and transformation in the city (Akyol, 2018:99). 

Landscape plays a determining role in the urban spatial area as an infrastructure with dynamic, fluid 
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and integrative aspects with regard to providing change, transformation and harmony. Landscape has 

become the supplement of urban space in today‘s cities rather than being a background image of 

structured areas and has formed the infrastructure for sustainable urban spaces.  

 

RESULTS 

In the general sense, landscape urbanism aims to improve urban image and urban quality of life 

(Virtudes and Almeida 2011:186). The approach suggests the use of the dynamic structure of the 

landscape and its strength that is effective in shaping the city. According to Lindholm (2009:2); 

landscape urbanism expands the perspective rather than narrowing it down with its role in urban 

design and urban planning and its urban ecology conceptual infrastructure.  

The integration urban landscape approach with tools that carry over the scientific accumulation 

of urban ecology to design will create in the development of new perspectives for urbanism and 

landscape architecture. In this context, it is important to define the hybrid supra-disciplinary 

environment that will shape the urban landscapes of the future (Ġlke and Ġlke, 2017:204).  
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Abstract 

In this study,  we aimed to determine the antibacterial activities of Pterocladiella capillacea 

methanol, and chloroform dry extracts against different  gram negative and gram positive pathogenic 

bacteria, which is economically important marine macroalgae.   

According to Broth Microdilution Method; Antibacterial activities of different extracts of the 

studied species against Escherichia coli (ATTC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATTC 27853), 

Klebsiella pneumoniae (ATTC 70603), Staphylococcus aureus (ATTC 43300), Salmonella enteritidis 

(ATTC 13076), Sarcina lutea (ATTC 9341) and Bacillus cereus (ATTC 11778) standard bacterial 

strains  were evaluated by determining the Minimum Inhibition Concentration (MIC). Gentamicin was 

used as positive control(0.01mg/ml) and DMSO was used as negative control in antimicrobial 

susceptibility test analysis. 

Chloroform extract of Pterocladiella capillacea gram negative bacteria) Pseudomonas  

aeruginosa (ATTC 27853)(1.562 mg/ml) and Bacillus cereus (ATCC 11778) (0.78 mg/ml), gram 

positive bacteria Staphylococcus aureus (ATCC 43300)(3.12 mg/ml) and Sarcina lutea (ATCC 

9341)(0.39 mg/ml) had antibacterial activity against strains, while methanol extract was effective 

against all gram negative and gram positive bacterial strains. The highest antibacterial effect was seen 

in methanol extract of Pterocladiella capillacea, and the most effective strain was determined as gram 

negative bacteria Pseudomonas aeruginosa (0.097 mg/ml). It was observed that the strain where 

chloroform extract was most effective was Sarcina lutea (0.39 mg/ml). According to the findings we 

obtained, it was determined that the extracts obtained by using different solvents belonging to 

Pterocladiella capillacea  the  used in our study had different degrees of antibacterial effects against 

the tested bacteria, and with the future studies, it may be appropriate to optimize the production 

conditions of the active substance, to characterize and to clarify the mechanism of action. 

Keywords: antibacterial activity, pterocladiella capillacea, gram negative bacteria, gram positive 

bacteria. 
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Antalya-Finike'den Toplanan Pterocladiella Capillacea'nin (S.G. Galin-

Santelices & Hommersand 1997) Metanol ve Kloroform Ekstraktlarının 

Bazı Test Mikroorganizmalarına KarĢı Antibakteriyel Aktivitesinin 

Değerlendirilmesi 
 

Öz 

Bu çalıĢmada ekonomik olarak önemli deniz makroalgi olan Pterocladiella capillacea metanol 

ve kloroform kuru ekstraktlarının farklı gram negatif ve gram pozitif patojenik bakterilere karĢı 

antibakteriyel aktivitelerini belirlemeyi amaçladık. 

Broth Mikrodilüsyon Metoduna göre; Ġncelenen türün Escherichia coli (ATTC 25922), 

Pseudomonas aeruginosa (ATTC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATTC 70603), Staphylococcus 

aureus (ATTC 43300), Salmonella enteritidis (ATTC 13076), Sarcina lutea (ATTC 9341) ve Bacillus 

cereus (ATTC 11778) standart bakteri suĢlarına karĢı antibakteriyel aktivitesi  Minimum Ġnhibisyon 

Konsantrasyonu (MIC) belirlenerek değerlendirildi. Antimikrobiyal duyarlılık testi analizinde pozitif 

kontrol (0.01 mg / ml) olarak gentamisin ve negatif kontrol olarak DMSO kullanıldı. 

  Pterocladiella capillacea kloroform ekstraktı  gram negatif bakterilerden                                                         

Pseudomonas  aeruginosa (ATTC 27853) ve Bacillus cereus (ATCC 11778) (0.78 mg / ml); gram 

pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus (ATCC 43300) (3.12 mg / ml) ve Sarcina lutea (ATCC 

9341) (0.39 mg / ml), suĢlara karĢı antibakteriyel aktiviteye sahipken; metanol ekstraktı, tüm gram 

negatif ve gram pozitif bakteri suĢlarına karĢı etkiliydi. En yüksek antibakteriyel etki, Pterocladiella 

capillacea'nin metanol ekstraktında görüldü ve en etkili olduğu suĢ, gram negatif bakteri 

Pseudomonas aeruginosa (0.097 mg / ml) olarak belirlendi. Kloroform ekstraktının en etkili olduğu 

suĢun ise Sarcina lutea (0.39 mg / ml) olduğu gözlendi. Elde ettiğimiz bulgulara göre, çalıĢmamızda 

kullanılan Pterocladiella capillacea'ya ait farklı çözücüler kullanılarak elde edilen ekstraktların test 

edilen bakterilere karĢı farklı derecelerde antibakteriyel etkilere sahip olduğu ve gelecekteki 

çalıĢmalarla optimize edilmesinin etken maddenin üretim koĢullarını, etki mekanizmasını karakterize 

etmek ve açıklığa kavuĢturmak için  uygun olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel Aktivite, Pterocladiella Capillacea, Gram Negative Bakteri, Gram 

Pozitif Bakteri. 

 

INTRODUCTION 

 The increase in resistant bacteria and pathogens against classical chemotherapeutic compounds 

today makes the use of these compounds useless. In this case, algae are extremely important in that 

they contain highly useful pharmaceutical raw materials, contain essential components, are more 

effective and less toxic, and are models for drugs with original drug-like physiological activity (Duke 

et al., 2002). 

In recent years, algae are among the natural resources that people started to use for their own 

benefit (YoldaĢ et al., 2003). There are many types of antimicrobial compounds that play an important 

role in the natural defense of all living species in nature (Rauha et al. 2000). Algae are important 

bioactive molecule sources used in human and animal nutrition. Antibiotic, antiviral, anticancer, 

antifungal, antibacterial, anti-inflammatory effects of these molecules obtained from microalgae and 

macroalgae have occurred in the last two decades as well as hypocholestrolemic, enzyme inhibition 

and some other pharmacological effects. Nowadays, the resistance bacteria and pathogens that appear 

against classical chemotherapeutic compounds make the use of these compounds useless. In this case, 

algae are extremely important in that they contain highly useful pharmaceutical raw materials, contain 

essential components, are more effective and less toxic, and are models for drugs with original drug-

like physiological activity ( Duke et al. 2002).  
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Numerous studies on the antibacterial properties of macroalgae have been reported for 

Phaeophyceae, Rhodophyceae and Chlorophyceae (Venugopal, 2009). It has been determined that 

components such as polyphenols, flavonoids and polysaccharides have antioxidant and antimicrobial 

activity in brown, red and green algae (Cox et al., 2009; Zaragoza et al., 2008; Gupta et al., 2012). 

The antimicrobial activity of macroalgae is due to chlorophyll derivatives, acrylic acid, 

terpenes, phenolic substances, halogenated aliphatic components and heterocyclic components 

containing sulfur. Besides these components, antimicrobial activity is stated to be caused by some 

amino acids, fluorotannins, steroids, halogenated ketones and alkanes, cyclic polysulfides and fatty 

acids.(Rebaya et al., 2015). We used the P.capillacea type ((Suringar) Hariot 1889) in our study 

(Figure 1). 

 

 

 
 

Figure 1: A. P.capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand 1997. 

in natural habitat. B. Dry form of P.capillacea  

 

In this study,  we aimed to determine the antibacterial activities of P. capillacea methanol, and 

chloroform dry extracts against different  gram negative and gram positive pathogenic bacteria, which 

are economically important marine macroalgae.   

 

MATERIAL AND METHOD 

Sampling procedures 

Algal samples were taken from  Finike-Gökliman  in Antalya City in 2018 at the end of summer when 

algae formed intense populations. Among the various organisms, possible the samples were obtained 

by scuba diving. Collected samples were placed in sterile glass bottles and brought to the laboratory in 

the cold chain. The foreign materials on the algae are being cleaned with distilled water and then 

milled algae stored at room temperature. In order to accelerate the drying process of the macroalgae 

which drained the water and after this process, the algae were placed in an oven set at 40ºC to prevent 

the phytochemical compounds from being damaged, and pre-drying was carried out by keeping it for 

17 hours.The satellite image of the area where the samples were taken is given in the Figure 2. 

Coordinates of the station where the samples are taken; station: N 36°16'41.17"  E 30° 8'28.51". 

 

 

A A B 
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 Figure 2: Satellite image of algae taken from Finike-Gökliman/Antalya. 

 

Systematic of P.capillacea  that we use in our study is as given in the below. 

  

 Kingdom: Plantae  

 Subkingdom:  Biliphyta 

 Phylum: Rhodophyta 

 Subphylum:  Eurhodophytina 

 Class: Florideophyceae 

 Order:  Gelidiales 

 Family: Pterocladiaceae 

 Genus:Pterocladiella 

 Species: Pterocladiaella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand 

1997(AlgaeBase) 

 

Bacteria strains 

Within the scope of the study, the strains of three gram positive bacteria (Staphylococcus aureus 

ATCC 43300, Bacillus cereus ATTC 11778, Sarcina lutea ATTC 9341)and four gram negative 

bacteria (Escherichia coli ATTC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATTC 27853, Klebsiella 

pneumoniae ATTC 70603, Salmonella enteritidis ATTC 13076) were obtained from the culture 

collection of the Department of Biology Microbiology Laboratory of Selcuk University, Konya, 

Turkey, and were maintained on Brain Heart Infusion (BHI) agar medium at 4 0C until testing. 

Preparation of Broth 

To determine the antimicrobial activities of the extracts, some modifications were applied and 

the broth microdilution method reported by Abbasoğlu et al.(1995) was used (Abbasoğlu et al. 1995). 

http://obis.org:3000/taxon/3
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=142042
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=142042
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=92220
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=92220
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4616
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=87359
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8382
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Mueller-Hinton broth was used in this method. In addition, Brain Heart Infusion Broth broth was 

prepared to prepare fresh cultures of the test microorganisms overnight. After the Brain Heart Infusion 

Broth (BHIB) medium was homogeneously dissolved in distilled water with 37 g/L, it was distributed 

to 10-mL tubes with screw cap and sterilized in an autoclave at 121 ° C for 15 minutes. After the 

Mueller Hinton Broth medium (21 g / L) was dissolved in distilled water, it was dispensed into test 

tubes at 10 mL and sterilized in an autoclave at 121 ° C for 15 minutes. 

 

Analytical methods 

Preparation of Algae Extraction 

After P.capillacea samples were dried under suitable conditions, they were pulverized with mechanical 

shredder under aseptic conditions. Weighing 10 g of the sample, it was subjected to 24 hours 

extraction with stirring in 100 ml of solvent. The extracts obtained were filtered through Whatman No: 

1 filter paper and then evaporated at a rotary evaporator at 40 ° C under reduced pressure (until 1-2 ml 

thick). (Kaufman ve ark., 1995). Then, each algae extract that remains in the flask is a little bit (2-3 

ml) was dissolved with its own solvent with the help of an ultrasound and taken into vials. It was 

stored in vials at -20 ° C until the analysis to be performed after this procedure. The extraction steps of 

P.cladiella as shown are in Figure 3.  

 

Figure 3: The extraction steps of P.cladiella 

The amount of extracts, organic solvent type, drug amount and extraction efficiency are shown below 

(Table 1). The graph showing the yields of algae extracts is as shown in Figure 4. 

 

Table 1: The amount of P. capillacea extracts, organic solvent type, drug amount and 

extraction yields. 
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Figure 4:  The yields (%) of algae extracts 

When the extracts were to be tested for their antimicrobial activities, they were dissolved in 

DMSO (dimethyl sulfoxide) at a concentration of 25 mg / ml for use in the broth microdilution 

method, and then passed through 0.45 μm milipore filters and stored in +4 ºC in tubes with an extract 

number (Buruk, 2002). 

 Determination of Antimicrobial Activity:  

Minimum inhibitor concentration (MIC) tests were performed in accordance with the M27-A8 CLSI 

(Clinical Laboratory Standards Institute) criteria for bacteria (CLSI).Antimicrobial activity was 

evaluated using Broth Microdilution method. Briefly, the stock solution of the extract was obtained 

using solvent (Grierson and Afolayan, 1999) or DMSO (Nostro et al. 2000; Baris et al. 2006).The 

inoculum volume for this procedure is usually 5 x 105 cfu / mL (Lourens et al. 2004) 

Microbial culture with 0.4 optical density at 620 nm or 12 hour broth culture set with 0.5 McFarland 

turbidity standard was used (Baris et al. 2006). 100 μL of the plates were added to the first wells of the 

extracts diluted with microbial culture and DMSO at concentrations of 25 mg/mL and incubated at 37 

° C for 24 hours (Lourens et al. 2004). 

After incubation, plates were examined for changes in turbidity as an indicator of growth. The 

first well that appeared clear was considered the MIC of the extract. Dilutions of the extracts 

according to Log2 base (12.5 mg/ mL - 12.2 μg/mL) were prepared. No extract or culture was placed 

in the last well of the plate for media control. Algae extracts were diluted between concentrations of 

6.25 mg / mL and 6.1 μg/mL. In parallel with this study, negative control (DMSO) and control 

antibiotic gentamicin were prepared in different plates.  

Reconstitution of gentamicin from 0.1 mg/ mL concentration was made with serial dilution at 

concentrations of 0.025 mg/mL-0.02 μg / mL. After 18 hours incubation at 37 °C, 20 μL of aqueous 

(aqueous) TTC (0.5%) was added to the wells and incubated for another 30 minutes at 37 °C. At the 

end of the incubation period, the growth in the plates was checked, and the lowest extract 

concentration in which there was no visible growth (uncolored areas) and hence inhibition of growth 

was evaluated as MIC.After 100 µl was distributed to each well of 96 well plates from the prepared 

Mueller Hinton Broth (MHB) medium, 100 µl of the extracts diluted at 25 mg / ml concentrations 

were added to the first wells of the plates. 
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RESULTS and DISCUSSION 

Chloroform extract of Pterocladiella capillacea gram negative bacteria Pseudomonas 

aeruginosa ATTC 27853 (1.562 mg/ml) and Bacillus cereus (ATCC 11778) (0.78 mg/ml), gram 

positive bacteria Staphylococcus aureus (ATCC 43300)(3.12 mg/ml) and Sarcina lutea (ATCC 

9341)(0.39 mg/ml) had antibacterial activity against strains, while methanol extract was effective 

against all gram negative and gram positive bacterial strains.  

The highest antibacterial effect was seen in methanol extract of Pterocladiella capillacea, and 

the most effective strain was determined as gram negative bacteria Pseudomonas aeruginosa (0.097 

mg/ml).  It was observed that the strain where chloroform extract was most effective was Sarcina 

lutea (0.39 mg/ml).  

     According to the findings we obtained, it was determined that the extracts obtained by using 

different solvents belonging to Pterocladiella capillacea  the  used in our study had different degrees 

of antibacterial effects against the tested bacteria, and with the future studies, it would be appropriate 

to optimize the production conditions of the active substance, to characterize and to clarify the 

mechanism of action.  

The antibacterial activity results obtained in the broth microdilution method of E. intestinalis 

extracts are given in Table 2-Figure 5 and MIC of gentamisin (0.1mg/mL) and DMSO(%100) are 

demonstrated in Table 3- Figure 6. 

 

Table 2. Antibacterial activity of P.capillacea methanol and chloroform extract. 

 

Test 

Microorganisms 
P.capillacea-  Methanol P.capillacea- Chloroform 

A2 1.562mg/ml (3.well) -------- 

A8 0.097mg/ml (7.well) 1.562mg/ml (3.well) 

A10 0.78mg/ml (4.well) --------- 

A11 0.39mg/ml (5.well) 3.12mg/ml (2.well) 

A12 1.562mg/ml (3.well) --------- 

A14 0.78mg/ml (4.well) 0.39mg/ml (5.well) 

A55 0.19mg/ml (6.well) 0.78mg/ml (4.well) 

 

A2: E. coli ATCC 25922 

A8: P. aeruginosa ATTC 27853 

A10: K. pneumoniae ATCC 70603 

A11: S. aureus ATTC 43300 

A12: S. enteritidis ATTC 13076 

A14: S. lutea ATTC 9341 

A55: B. cereus ATTC 11778 

 : There is bacterial growth 
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Table 3. MIC of gentamisin(0.1mg/mL) and DMSO(%100) 

Test 

Microorganism 

Gentamisin 

(Positive control) 

(0.1 mg/mL) 

DMSO (Negative 

control) 

(%100) 

A2 < 0.02 mg/mL %12.5 

A8 <0.02 mg/mL %12.5 

A10 0.78 mg/mL %12.5 

A11 <0.02 mg/mL %25 

A12 0.04 mg/mL %12.5 

A14 <0.02 mg/mL %12.5 

A55 <0.02 mg/mL %12.5 

A17 <0.02 mg/mL %12.5 

 

 
 

Figure 5: Plates applied with P. capillacea chloroform and methanol extract 
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Figure 6: (A). Bacterial control plate– (B). DMSO (Negative control) plate- (C). Gentamycin 

(Positive control) plate 

 

Scheuer (1990) stated in his study with algae belonging to Chlorophyta, Rhodophyta and 

Phaeophyta groups, that methanol extract showed more antimicrobial activity than n-hexane and 

ethylacetate extracts. In contrast, chloroform extracts were found to show better antimicrobial activity 

than methanol and benzene extracts. 

Mansuya et al. (2010), from green algae; Cladophora glomerata, Ulva lactuca, Ulva reticulata, 

Gracilaria corticata, Kappaphycus alvarezii from reg algae and Sargassum wightii from Brown algae 

extracts by well diffusion method. Maximum activity (45 mm) was recorded against U. reticulata 200 

mg of Salmonella typhi and minimum activity (9 mm) was recorded against Streptococcus pyogenes, 

50 mg of U.lactuca water extract. Methanol extracts have been reported to have higher antimicrobial 

activity than water extracts. The maximum activity (40 mm) was determined at 200 mg of the 

methanol extract of U. reticulata against Escherichia coli and Streptococcus pyogenes. The raw 

methanol extracts of all algae showed an inhibitory effect against all test pathogens and U.reticulata 

extract was found to be the most effective species. However, it has been reported that the water extract 

of U.reticulata has no inhibitory effect against E.coli and Pseudomonas aeruginosa (Mansuya et al., 

2010). 

Zbakh et al. (2012) tested the antibacterial activity of 20 macroalga species (9 green algae, 3 

brown algae and 8 red algae) collected from the Morocco coasts of the Mediterranean against E.coli, 

Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis. 

It was determined that the studied species of red algae prevented the growth of 3 tested strains of 

bacteria and formed zones between 20 and 24 mm. Among algae tested, 17 were found to show 

antibacterial activity. Extracts of Ulva lactuca, Gracilaria bursa-pastoris and Chaetomorpha linum 

were determined to have the highest antibacterial activity. 15 extracts (75%) have been reported to 

have very active inhibitory effects against Staphylococcus aereus, 7 extracts (35%) to E. coli and two 

extracts (10%) to E.feacalis. Methanol extract of U.rigida has been reported to have a preventive 

effect against all strains tested (Zbakh et al., 2012). 
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CONCLUSION 

P.capillacea algae used in this study has been found to have high antimicrobial activity, and 

more studies are needed to obtain maximum benefit. It can play an important role in turning the 

traditional medical system into a scientific and standard drug system. Therefore, we believe that this 

study, which confirms the presence of antimicrobial activity of Codium bursa perception, will serve as 

a source for future studies. It is suggested that different studies can be done in the future about the use 

of new drugs produced as antimicrobial agents for the treatment of infectious diseases. 

The use of algae, which has a nutritional value due to the richness of mineral substances and 

proteins, and which is increasing in consumption in foreign countries, and which has started to be 

recognized and used at the same time, is a controversial issue as a natural antibiotic. 
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Abstract 

Purpose 

A wide variety of preservatives and new materials are used in the surface treatment / enamel industry. 

For this purpose, in the study, it was preferred to increase the adhesion power of the varnishes / paints 

on the wooden surface and as a binder (mordan) (Magnesium sulfate (MgSO4), borax) that are friendly 

to the environment / human health. ASTM D 1413-76 principles are based on impregnation 

applications; 30 minutes vacuum and (20/30/40 minutes) time diffusion was performed. 

 

Design / Methodology / Approach 

While magnesium sulfate can be used in many areas, considering its mordant structure and its 

positiveness in human / environment relationship, it has been tried to determine the physical change 

properties it creates in spruce wood, so that it can be used in wood industry to partially shed light. 

 

Findings 

According to the results of the experiment; the highest retention was 30 minutes vacuum 30 minutes 

diffusion in magnesium sulfate (2.48%), the lowest retention was 30 minutes vacuum 40 minutes 

diffusion in borax (1.07%). Highest Air Dry specific gravity 30 minutes vacuum 30 minutes diffusion 

in borax (0.42 g / cm
3
), lowest control sample (0.37 g / cm

3
), highest full dry specific gravity 30 

minutes vacuum 30 minutes diffusion in magnesium sulfate (0.39 g / cm
3
), the lowest occurred again 

in the control sample. 

 

Originality / Value 

Within the scope of the study, paints and varnishes, which are indispensable for use / protection in the 

wood / furniture industry, have been adhered to the surface in terms of human / environmental health. 

It will make great contributions to both science and wood  furniture industry and will contribute to the 

national economy. 

Keywords: Binders, Specific Gravity, Spruce Wood, Wood İndustry, İmpregnation.                           

 

ÇeĢitli Bağlayıcıların Ladin (Picea orientalis L.) Odunununda Tutunma/ 

Fiziksel Özelliklere Etkisi 

 

Öz 

Amaç 

Üst yüzey iĢlemlerinde/emprenye endüstrisinde  çok çeĢitli koruyucular ve yeni materyaller 

kullanılmaktadır. Bu amaçla çalıĢmada vernik/boyaların ahĢap yüzeyinde tutunma gücünü artırmak ve 

çevre/insan sağlığıyla dost bağlayıcı olarak (mordan)  (Magnezyum sülfat (MgSO4) ,boraks) tercih 

mailto:haticeulusoy@mu.edu.tr
mailto:peker100@artvin.edu.tr
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edilmiĢtir. Emprenye uygulamalarında  ASTM D 1413-76 ilkeleri esas alınmıĢ; 30 dakika vakum ve 

(20/30/40 dakika) sürelerinde difuzyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Model / Metodoloji / YaklaĢım 

Magnezyum sülfat bir çok alanda kullanılagelirken gerek mordan yapısı ve gerek insan /çevre 

iliĢkisinde olumluğu  göz önüne alındığında  ideal bir emprenye maddesi olabileceği de düĢünülerek 

ladin odununda oluĢturduğu  fiziksel değiĢim özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢ, böylelikle ahĢap 

endüstrisinde kullanılabilecek alanlara kısmen ıĢık tutması hedeflenmiĢtir. 

 

Bulgular 

Deney sonuçlarına göre; en yüksek % retensiyon 30 dakika vakum 30 dakika difüzyonda magnezyum 

sülfatta (% 2.48) ,en düĢük retensiyon 30 dakika vakum 40 dakika difüzyonda boraksta (% 1.07) 

olarak gerçekleĢmiĢtir. En yüksek hava Kurusu özgül ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika difüzyonda 

boraks ‘ta  (0.42 g/cm
3
), en düĢük kontrol örneğinde  (0.37 g/cm

3
), en yüksek tam kuru özgül ağırlık 

30 dakika vakum 30 dakika difüzyonda magnezyum sülfatta (0.39 g/cm
3
) ,en düĢük yine kontrol 

örneğinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

Özgünlük 

ÇalıĢma kapsamında ahĢap/mobilya endüstrisinde kullanılmasında/korunmasında vazgeçilmez olan 

boya ve verniklerin yüzeyde daha güçlü adhezyon göstermesi ve insan/çevre sağlığı yönüyle bağlayıcı 

maddeler denenmiĢtir. Gerek bilime ve gerekse ahĢap/mobilya sanayiine büyük katkılar sağlayacak ve  

ülke ekonomisine katkıları yüksek olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlayıcılar, Özgül Ağırlık, Ladin Odunu, Ahşap Endüstrisi, Emprenye. 

 
 

1.GĠRĠġ 

 GeçmiĢten günümüze ahĢap malzeme doğal oluĢu, organik yapısı ve üstün özelliklere sahip 

olması nedeniyle birçok alanda (yapı, yat, tekne, ev mobilyaları vb.) tercih edilmektedir. AhĢap 

malzemenin ekolojik, yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal bir kaynak olmasının yanı sıra; sağlıklı, 

estetik, dayanıklı ve yanmaya karĢı dayanımı da onu üstün kılan özelliklerdendir. Fakat ahĢap 

malzeme, dıĢ hava koĢullarından ve mevsimsel hava değiĢimlerinden olumsuz etkilenmekte, değeri ve 

kullanım ömrü azalmaktadır (Üstün, S.,2019).  

 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunu borlu bileĢikler ve doğal emprenye maddelerinin 

karıĢımlarından elde edilen çözelti ile emprenye iĢlemi yapılmıĢ. Doğal emprenye maddelerinden 

taranın sarıçamdaki retensiyon miktarı kebrakodan daha düĢük olduğunu ve çözelti konsantrasyonu 

arttıkça toplam retensiyon miktarının da arttığını tespit etmiĢ. En yüksek retensiyon değerleri %1 

konsantrasyondaki çözeltiler ile emprenyeli örneklerde görmüĢ. Retensiyon oranı çözeltilerin özelliği, 

anatomik yapı gibi nedenlerden dolayı değiĢiklik gösterdiğini belirtmiĢtir (Alkan, 2016). Uludağ 

göknarı ve doğu kayını odunlarını Imersol Aqua, Tanalith-E ile emprenye etmiĢtir. Emprenye etmiĢ 

olduğu deney örneklerinin hava kurusu haldeki yoğunluklarını ve retensiyon oranını belirlemeye 

çalıĢmıĢtır. Deney sonuçlarına göre, en yüksek hava kurusu yoğunluk değerini Imersol Aqua ile 

emprenye ettiği kayın odununda (0,672 g/cm3 ), en yüksek retensiyon oranını (%1,53) Imersol Aqua 

ile emprenye etmiĢ olduğu göknar odununda elde etmiĢtir (Kaçamer, 2010). 

 Bor temizlik maddelerinden uzay teknolojisine kadar varan, çok geniĢ bir alanda kullanılan 

maddedir. Bunun yanı sıra boz rezervinin büyük bir kısmının Türkiye‘de bulunması açısından da 

büyük önem taĢımaktadır. Borun ileri teknoloji gerektiren endüstriyel alanlarda kullanımının gittikçe 

arttığını ve hammadde olarak kullanılıp değerinin daha da arttırıldığını belirtmiĢtir (Acarkan, 2002). 

YapılmıĢ olan çeĢitli varyans analizinin sonuçlarından; emprenye yöntemi ve ağaç türü örnekteki 
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mekaniksel özellikleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bildirmiĢtir. Duncan 

testi uygulama sonuçlarında retensiyonda en yuksek değerini sarıçamda basınç - vakum yöntemiyle 

muamele edilmiĢ örneklerden ‗37,3 kg/m
3 
‗, en düsük değerini kayında daldırma yöntemi ile muamele 

edilmiĢ örneklerden ‗3.71 kg/m
3
‘ olduğunu tespit etmiĢlerdir. En yüksek retensiyon değerini sarıçamda 

basınç - vakum yöntemiyle muamele edilmiĢ örneklerden ‗% 6.42‘, en düĢük kayında daldırmayla 

muamele edilmiĢ örneklerden ‗% 0.30‘ elde etmiĢlerdir (Özçifçi ve ark., 2009). 

 Bu çalıĢmada; Magnezyum sülfat bir çok alanda kullanılagelirken gerek mordan yapısı ve 

gerek insan /çevre iliĢkisinde olumluğu  göz önüne alındığında  ideal bir emprenye maddesi 

olabileceğide düĢünülerek ladin odununda oluĢturduğu  fiziksel değiĢim özellikleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢ , böylelikle ahĢap endüstrisinde kullanılabilecek alanlara kısmen ıĢık tutması hedeflenmiĢtir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

 AraĢtırma çerçevesinde  ülkemiz ahĢap türlerinden ladin odunu (Picea orientalis l.)  tercih 

edilmiĢ ve TS 53,TS 2470 esasları doğrultusunda  örnek kesimleri  radyal yönde kesim yapılarak diri 

odun kısımlarından elde edilmiĢtir.  Emprenye ve bağlayıcı olarak (mordan) boraks ve magnezyum 

sülfat (MgSO4) tercih edilmiĢtir. %1‘lik konsantrasyon uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.     

    

2.2.Yöntem 

2.2.1.Deney Örnek  Hazırlığı 

 Deney örnek hazırlığında belirtilen standartlara gore kesimler gerçekleĢtirilmiĢtir.Tüm 

örneklerin lifsel yapısı düzgünlüğü, çatlak, budak, renksel bozukluklar (mantar, çürüklük vb) 

olmamasına özen gösterilmiĢtir. Tutunma düzeyinin tesbitinde 100x50x30 mm ölçüsünde deney 

örnekleri hazırlanırken özgül ağırlık değiĢiminin belirlenmesinde TS 2471,TS 2472 standartlarına 

(30x20x20 mm) dikkat edilmiĢtir. 

 

 

2.2.2.Emprenye  

 Emprenye  iĢleminde ASTM–D 1413-76 esaslar dahilinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 30 dakika 

vakum ve (20,40,60 dakika) difüzyon süreleri uygulanmıĢtır. Emprenye maddesinin odun rutubetinden 

etkilenmemesi için deney örnekleri tam kuru hale getirilmiĢtir. Örnekler emprenye ve difüzyon 

iĢleminden sonra bir süre hava kurusu ortamda bekletilmiĢtir. Tüm örneklerin ilk ölçüm ve tartımları 

yapılmıĢ daha sonra etüvde 103±2
o
C‘ de 24 saat sonunda tam kuru tartım/ölçüm alınmıĢ ve akabinde  

vakumlu emprenye iĢlemi yapılmıĢtır.      

 

2.2.3. Net Kuru Madde Miktarı (% retensiyon) 

 Emprenye iĢleminden sonra tam kuru odun ağırlığına oranla kalan madde miktarı (tkoao-% 

retensiyon)  belirtilen formülle hesaplanmıĢtır.     

 . 

                 Moes-Moeö  

R(%) = -------------------x100                                                                               

                      Moeö  

Moes= Emprenye sonrası örnek tam kuru ağırlığı (g) 

Moeö= Emprenye öncesi örnek tam kuru ağırlığı (g) 

 

2.2.4. Hava/Tam Kuru Yoğunluk (g/cm
3
) 

 TS 2471,TS 2472 esasları doğrultusunda  özgül ağırlıklar belirlenmiĢtir. 20±2 °C sıcaklık, % 

65±5 bağıl nemde sabit  ağırlığa gelinceye kadar tüm örnekler  bekletilmiĢtir.  AĢağıdaki  formülle 

hesaplanmıĢtır:  
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D12 = M12 / V12 

Burada;  

(D12) :Hava Kurusu özgül ağırlık (g/cm³)                                                                      

( M12 ) : Deney numunesinin hava kurusu ağırlığı (g)  

( V12 ) : Deney numunesinin hava kurusu hacmi (cm³) tür. 

Do= Mo / Vo   Formülde;  

Do : Tam kuru yoğunluk (g/cm³)                               

Mo : Tam kuru ağırlık (g)  

Vo : Tam kuru hacim (cm³)   

 

3.BULGULAR VE TARTIġMA 

3.1. Çözelti Özellikleri  

 Çözelti özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de  verilmiĢtir. 

 
Tablo 1. Çözelti Özellikleri 

Emprenye Maddesi 

Çözücü 

Madde        Sıcaklık (ºC) Ph Yoğunluk (g/ml) 

 

EÖ ES EÖ ES 

Boraks (%1) DS 22ºC 9.35 9.36 1,025 1.025 

Magnezyum  Sülfat (%1) DS 22ºC 6.37 6.37 1,320 1.320 

 

 Emprenye iĢleminden önce boraks ve magnezyum sülfat‘ın yoğunlık ve pH seviyeleri 

belirlenmiĢ olup; emprenye iĢlem öncesi/sonrasında değiĢiklik olmamıĢtır. 

 

3.2. %Retensiyon (Tutunma) 

 Tutunma  (% retensiyon/net kuru emprenye maddesi miktarı) Tablo 2‘de  verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. % Retensiyon Değerleri  

Emprenye Maddeleri 
Vakum 

Süresi 

Difüzyon Süresi 

(dakika) 

Retensiyon (%) 

Ortalama Standart S. HG 

Magnezyum Sülfat 

30 

Dakika 

20 2.29 1.87 C 

30 2.48 3.71 A 

40 2.34 5.22 B 

Boraks 

20 1.72 1.45 E 

30 1.86 6.20 D 

40 1.07 2.93 F 

 

 En yüksek % retensiyon magnezyum sülfat‘ta 30 dakika vakum 30 dakika difuzyonda  

(%2.48), en düĢük boraks‘ta 30 dakika vakum 40 dakika difuzyonda (%1.07) olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bu durum odunun anatomik yapısı, emprenye maddesinden kaynaklanabilir. Yapılan bir çalıĢmada 

barit maddesinin ahĢaba emprenye edilebilme özeliği ve yoğunluk üzerindeki etkilerini 

incelemiĢlerdir. Bu deneyler sonucunda toplam retensiyon değeri en fazla kayın odununda % 50‘lik 

barit çözeltisinde (20.30 kg/m
3
) olarak belirlenmiĢtir. Tam kuru yoğunluk değeri ise en fazla kayın 

odununda baritin % 50‘lik çözeltisinde (0.60g/cm
3
) olduğunu bildirmiĢlerdir (Tan ve Peker, 2015).  

Bir çalıĢmada, çay bitkisi ile emprenye iĢlemine tabi tutulan ağaç malzemede toplam retensiyon ve % 

retensiyonları belirlemiĢlerdir. ĠĢlemleri sonucu en düĢük % retensiyonu iroko odununda (% 1.58), en 
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yüksek % retensiyon oranını kayın odununda (% 6.75) görmüĢlerdir. En düĢük toplam retensiyon 

iroko (31.27 kg/m
3
)‘da, en yüksek toplam retensiyon değeri kayın odununda (100.65 kg/m

3
) olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Retensiyon sonuçlarına göre; çay bitki ekstraktından elde edilen organiklerin, ahĢap 

malzemesinde emprenye maddesi olarak kullanılabilir olduğunu belirtmiĢlerdir (Atılgan ve ark., 

2013). 

 

3.3.Hava/Tam Kuru Özgül Ağırlık (g/cm
3
) 

 Hava/tam  kuru özgül ağırlık değiĢimi Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. Hava /Tam Kuru Özgül Ağırlık DeğiĢimi  

Emprenye Maddeleri 
Vakum 

Süresi 

Difüzyon 

Süresi (dakika) 

Tam Kuru (g/cm
3
) 

Hava Kurusu 

(g/cm
3
) 

 

Ort. St sp Ort. St sp 

Kontrol - - 0.35 1.11 0.37 2.34 

Boraks 

30 

Dakika 

20 0.36 2.45 0.38 6.23 

30 0.38 2.01 0.42 3.23 

40 0.37 4.15 0.41 2.51 

Magnezyum Sülfat 

20 0.37 2.85 0.39 2.56 

30 0.39 3.66 0.41 1.93 

40 0.36 2.89 0.38 2.09 

 

 Emprenye maddeleri kontrol örneğine oranla çok büyük artıĢ gözlenmemiĢtir. En yüksek hava 

kurusu özgül ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika difuzyonda boraks‘ta (0.42 g/cm
3
), en yüksek tam 

kuru özgül ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika difuzyonda (0.39 g/cm
3
) olarak tespit edilmiĢtir. Bu 

durum odun türü,anatomik yapı, emprenye maddesi yapısından kaynaklanmıĢ olduğunu söyleyebiliriz. 

Yapılan bir çalıĢmada ladin (Picea orientalis L.) odunu borlu bileĢikler ve baritten hazırlanan üç farklı 

(% 1, 3, 5) çözelti konsantrasyonu ile ASTM 1413-76 standartına göre emprenye edilmiĢ ve bazı 

fiziksel-mekanik özelliklerdeki etkilenme oranlarını incelemiĢtir. AraĢtırması sonucunda hava kurusu 

özgül ağırlık değeri en fazla Barit+Ba (0.80 g/cm
3)

 gözlemlerken, mekanik özelliklerde ise en yüksek 

eğilme direnci değeri Barit+Ba (100 N/mm
2
) olarak  gerçekleĢtiğini bildirmiĢtir (Çiçek, 2015).  Borlu 

bileĢiklerden borik asit, boraks ve sodyum perborat‘ın çeĢitli konsantrasyon düzeyinde sulu 

çözeltileriyle muamele ettiği deney örneklerinde, tam kuru yoğunluk değerlerinin, emprenyesiz 

(Kontrol) örneğine kıyasla daha yüksek değerler verdiğini bildirmiĢtir  (Toker, 2007).       

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 Deney sonuçlarına göre; en yüksek % retensiyon 30 dakika vakum 30 dakika difüzyonda 

magnezyum sülfatta (% 2.48) ,en düĢük retensiyon 30 dakika vakum 40 dakika difüzyonda boraksta 

(% 1.07) olarak gerçekleĢmiĢtir. En yüksek hava Kurusu özgül ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika 

difüzyonda boraks ‘ta  (0.42 g/cm
3
), en düĢük kontrol örneğinde  (0.37 g/cm

3
), en yüksek tam kuru 

özgül ağırlık 30 dakika vakum 30 dakika difüzyonda magnezyum sülfatta (0.39 g/cm
3
), en düĢük yine 

kontrol örneğinde gerçekleĢmiĢtir. 

 ÇalıĢma kapsamında ahĢap/mobilya endüstrisinde kullanılmasında/korunmasında vazgeçilmez 

olan boya ve verniklerin yüzeyde daha güçlü adhezyon göstermesi ve insan/çevre sağlığı yönüyle 

bağlayıcı maddeler denenmiĢtir. Gerek bilime ve gerekse ahĢap/mobilya sanayiine büyük katkılar 

sağlayacak ve  ülke ekonomisine katkıları yüksek olacaktır. 
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Abstract 

 

Purpose 

In this study, the physicochemical and microbiological quality of sea water samples taken from six (6) 

different locations that can be affected by pollution in the coastal region of Belek district were 

examined with a monthly period. 

 

Design / Methodology / Approach 

Sea water samples taken from Evrenseki, Gündoğdu, Manavgat, Boğazkent, Kumköy and Çolaklı 

regions that may be affected by domestic pollution, within the scope of the study conducted to 

investigate sea water quality and microbiological pollution in the coastal region of Belek district (B-1, 

B-2, B-3, B-4, B-5, B-6). The analysis results of the samples were obtained from 13th Regional 

Directorate of SHW and the criteria and analysis methods determined by the Bathing Water Quality 

Regulation (76/160/EU) were used in the sample collection and analysis. PH, temperature (°C), light 

transmittance (m) as well as microbiological parameters of water samples taken monthly in 2017, 

which are fecal indicators such as Total Coliform (CFU/100mL), Fecal Coliform (CFU/100mL), Fecal 

Streptekok (CFU/100mL). Analysis and measurement results of Dissolved Oxygen (mg/L), and 

Ammonia (mg/L) parameters were evaluated. Guidelines and mandatory limit values determined by 

the ―Bathing Water Quality Regulation (76/160 / AB), were taken into consideration in the 

evaluations. 

 

Findings 

According to the results obtained, all seawater samples are suitable for limit values in terms of 

physicochemical parameters and no pollution is in question. Also in summer, dissolved oxygen 

amounts and light transmittance values of sea waters are low. In addition to this, it is determined that 

especially in the summer months when the population and tourism activities increase, especially the 

monthly changes, Total Coliform, Fecal Coliform and Fecal Streptekok values, which are among the 

fecal indicators, are high. According to the results obtained, the Belek coastal region generally has 

pollution in terms of microbiological parameters and negatively affects the sea water quality in the 

region. It is observed that the wastewater treatment plants operating in the region are not actively 

working and are effective in the deterioration of sea water quality. In these regions, it is necessary to 

make maximum efforts and to make controls when necessary to prevent wastewater from entering the 

sea. 

 

Originality/value 

The study area is the coasts of Belek Special Environmental Protection Area (BSEPA), which is one 

of the 18 Special Environmental Protection Area (SEPA), which represents ecological importance in 

our country and represents soil and water areas sensitive to environmental pollution and degradation. 
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In addition, the study area is a region where intensive agricultural activities are carried out, especially 

the settlement areas close to the coastal areas. Another feature of the region that increases its 

importance is that it is a tourism region and therefore it is a region with high population growth in the 

summer months. Accordingly, it is important to evaluate the physicochemical and microbiological 

water quality of sea water in the study area. 

Keywords: Sea water quality, Fecal Indicator, Microbiology, Belek 

           

Özel Çevre Koruma Kıyı Bölgesinde (BELEK/ANTALYA) Mikrobiyolojik 

Kirlilik Değerlendirmesi 
 

Öz 

Amaç 

Bu çalıĢmada, Belek ilçesi kıyı bölgesinde kirlilikten etkilenmesi mümkün altı (6) farklı lokasyondan 

aylık periyod ile alınan deniz suyu örneklerinin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi 

incelenmiĢtir. 
 

Metodoloji  

Belek ilçesi kıyı bölgesinde deniz suyu kalitesinin ve mikrobiyolojik kirliliğin araĢtırılması amacıyla 

yapılan çalıĢma kapsamında, özellikle evsel kirlilikten etkilenmesi mümkün olabilecek Evrenseki, 

Gündoğdu, Manavgat, Boğazkent, Kumköy ve Çolaklı bölgelerinden alınan deniz suyu örnekleri (B-1, 

B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) incelenmiĢtir. Örneklere ait analiz sonuçları DSĠ 13. Bölge Müdürlüğü‘nden 

temin edilmiĢ olup örnek alımı ve analizlerde Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) ile 

belirlenmiĢ kriterler ve analiz metotları kullanılmıĢtır. 2017 yılında aylık olarak alınmıĢ su 

örneklerinin Toplam Koliform (CFU/100mL), Fekal Koliform (CFU/100mL), Fekal Streptekok 

(CFU/100mL) gibi fekal indikatörler olan mikrobiyolojik parametrelerinin yanı sıra pH, sıcaklık (
0
C), 

ıĢık geçirgenliği (m), ÇözünmüĢ Oksijen (mg/L) ve Amonyak (mg/L) parametrelerine ait analiz ve 

ölçüm sonuçları değerlendirilmiĢtir. Yapılan değerlendirmelerde ―Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

(76/160/AB), (Anonim, 2006)‖ ile belirlenen kılavuz ve zorunlu limit değerler dikkate alınmıĢtır. 

 

Bulgular 

Elde edilen sonuçlara göre, deniz suyu örneklerinin tamamı fizikokimyasal parametreler bakımından 

limit değerlere uygundur ve kirlilik söz konusu değildir. Yine yaz aylarında deniz sularının çözünmüĢ 

oksijen miktarları ve ıĢık geçirgenliği değerleri düĢük değerlerdedir. Bunun yanı sıra özellikle aylık 

değiĢimlerine bakıldığında genel olarak nüfusun ve turizm faaliyetlerinin artıĢ gösterdiği yaz aylarında 

özellikle fekal indikatörlerden Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal Streptekok değerlerinin 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre Belek kıyı bölgesi özellikle mikrobiyolojik 

parametreler bakımından genel olarak kirlilik taĢımakta ve bölgede deniz suyu kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Bölgede faaliyet gösteren atık su arıtma tesislerinin genel olarak aktif çalıĢmadığı ve 

deniz suyu kalitesinin bozulmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde atık suların denize 

karıĢmaması için azami gayretin ve gerekli durumlarda kontrollerin yapılması zorunlu görülmektedir. 

 

Özgünlük  

ÇalıĢma alanı, ülkemizdeki ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına karĢı duyarlı 

toprak ve su alanlarını temsil eden 18 Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)‘nden biri olan Belek Özel 

Çevre Koruma bölgesi kıyılarıdır. Bunun yanısıra çalıĢma alanı özellikle yerleĢim alanlarının kıyı 

kesimlerine yakın olması, yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bir bölgedir. Bölgenin önemini arttıran 

bir diğer özelliği ise turizm bölgesi olması ve dolayısıyla yaz aylarında nüfus artıĢının yüksek olduğu 
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bir bölge olmasıdır. Buna bağlı olarak çalıĢma alanındaki deniz suyu fizikokimyasal ve mikrobiyolojik 

su kalitesinin değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz suyu kalitesi, Fekal İndikatör, Mikrobiyoloji, Belek. 

 

GĠRĠġ 

Deniz suyu dünyanın var olması ile birlikte oluĢmuĢ ve suya ihtiyaç duyan canlıların, içinde 

yaĢam alanı bulduğu tuzlu bir yapıya sahip olan su kütleleridir. Deniz suyundaki kasıt sadece 

denizlerde bulunan su kütlelerinden bahsedilmemekle beraber okyanuslar ve diğer tatlı su kütleleri 

olmayan su kütlelerini de kapsamaktadır (Baran, 2017). Deniz suları denizel organizmalar (flora ve 

fauna) için yaĢam alanı olması açısından hayati önem taĢımaktadır. Deniz suyunun ve denizel 

ortamların önemli bir kullanım alanı olan rekreasyonel veya turizm amaçlı kullanımları son yıllarda 

gittikçe daha ekonomik ve sosyolojik öneme sahip olmaktadır. Ancak çevresinde giderek yoğunlaĢan 

yerleĢim alanlarından kaynaklanan atıkların kontrolsüz bir Ģekilde denizlere deĢarj edilmesi nedeni ile 

denizel ve kıyı ortamları daha fazla sıvı ve katı atıklarca fizikokimyasal ve mikrobiyolojik olarak 

kirlenmektedir (Verep vd., 2005; Gürün ve Altuğ, 2013). Dolayısıyla sucul yaĢam ve insan sağlığı için 

bu tür alanların kullanımında mevsimsel mikrobiyolojik su kalitesi kontrolü önem kazanmaktadır. 

Mikrobiyolojik su kalitesini belirlemek için su kaynaklı hastalıklara neden olan patojen bakterilerin 

potansiyel olarak su içerisinde var olduğunu göstermek gerekmektedir. Bunun için total koliformlar, 

fekal koliformlar ve fekal streptokok‘ların suların rutin analizlerinde fekal kirlilik indikatörleri olarak 

kullanılmaktadır (Gurun ve Kımıran, 2013). 

Bu çalıĢmada çevresindeki yerleĢim birimleri ve turistik tesisler için alıcı ortam vazifesi gören 

Belek ilçesi kıyı bölgesinde mikrobiyolojik kirlenme durumunun ortaya konularak kıyı sularının 

kullanılabilirliği değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢma Alanı 

ÇalıĢma alanı olarak seçilen Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) kıyıları; Antalya ili, Serik ve 

Manavgat ilçelerine bağlı olan; Boğazkent, Denizyaka, Perakende ve Kısalar mahallerinin tamamını 

sınırları içinde bulundurmaktadır (ġekil 1). Bölge yaklaĢık 5 km geniĢliğinde yaklaĢık 27 km 

uzunluğunda denize paralel olarak uzanmaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri 2872 Sayılı Çevre 

Kanunu‘nun 9. Maddesine göre ―Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve 

bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeĢitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili 

kültürel kaynakların gelecek kuĢaklara ulaĢmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin 

yapılabilmesi amacıyla tespit edilen alanlar‖ olarak belirtilmiĢtir. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi, 

22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 

tespit ve ilan edilmiĢtir. 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan 

edilen Belek Özel Çevre koruma Bölgesi alan büyüklüğü 111,79 km² iken, 04.06.2018 tarihli ve 

2018/11927 sayılı kararname doğrultusunda yapılan alan sınırı değiĢikliği ile toplam alan büyüklüğü 

yaklaĢık 120,06 km²‘ye ulaĢmıĢtır. 

 

Yöntem 

Belek ilçesi kıyı bölgesinde deniz suyu kalitesinin ve mikrobiyolojik kirliliğin araĢtırılması 

amacıyla yapılan çalıĢma kapsamında, özellikle evsel kirlilikten etkilenmesi mümkün olabilecek 

Evrenseki, Gündoğdu, Manavgat-Çolaklı, Boğazkent, Kumköy ve Çolaklı bölgelerinden alınan deniz 

suyu örnekleri (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) incelenmiĢtir. Örneklere ait analiz sonuçları DSĠ 13. 

Bölge Müdürlüğü‘nden temin edilmiĢ olup örnek alımı ve analizlerde Yüzme Suyu Kalitesi 

Yönetmeliği (76/160/AB) ile belirlenmiĢ kriterler ve analiz metotları kullanılmıĢtır. 2017 yılında aylık 
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olarak alınmıĢ su örneklerinin Toplam Koliform (CFU/100mL), Fekal Koliform (CFU/100mL), Fekal 

Streptekok (CFU/100mL) gibi fekal indikatörler olan mikrobiyolojik parametrelerinin yanı sıra pH, 

sıcaklık (
0
C), ıĢık geçirgenliği (m), ÇözünmüĢ Oksijen (mg/L) ve Amonyak (mg/L) parametrelerine ait 

analiz ve ölçüm sonuçları değerlendirilmiĢtir. Yapılan değerlendirmelerde ―Yüzme Suyu Kalitesi 

Yönetmeliği (76/160/AB), (Anonim, 2006)‖ ile belirlenen kılavuz ve zorunlu limit değerler dikkate 

alınmıĢtır (Tablo 1). 

 

ġekil 1. ÇalıĢma alanının yerbulduru haritası 

 

 

Tablo 1. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Limit değerleri (Anonim, 2006) 

Yüzme Suyu K.Y. Limit değerleri 

    Kılavuz Zorunlu 

pH   - 6 ile 9 

Sıcaklık(
0
C) (

OC
) - - 

IĢık Geçirgenliği (m) (m) 2 1 

ÇözünmüĢ Oksijen 

(mg/L) 
(mg/L) - - 

Amonyak (mg/L) (mg/L) - - 

Toplam Koliform  (CFU/ 100mL) 1000 10000 

Fekal Koliform  (CFU/ 100mL) 200 2000 

FekalStreptekok (CFU/ 100mL) 100 1000 

 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 
ÇalıĢma kapsamında Belek ÖÇK kıyı bölgesi içerisinde bulunan ve kirlikten etkilenme 

potansiyeline sahip 6 farklı lokasyondan (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6) deniz suyu örneklerinin 
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kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları Tablo 2‘de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 2. Deniz suyu örneklerine ait analiz ve temel istatistik sonuçları 

 
 

Analiz sonuçlarına göre deniz suyu örneklerinden B-2 ve B-6 nolu deniz suyu örnekleri pH 

değerleri bakımından limit değerlerin üzerindedir. IĢık geçirgenliği parametresi için yönetmelik ile 

belirlenen zorunlu değer 1 m. olup sadece B-4 nolu deniz suyu örneği limit değerlere uygun 

bulunmuĢtur. Diğer tüm örneklerin ıĢık geçirgenliği değerleri limit değerin üzerindedir. Özellikle B-3, 

B-5 ve B-6 nolu deniz suyu örneklerinin ıĢık geçirgenliği değerleri oldukça yüksek ölçülmüĢtür. 

ÇözünmüĢ oksijen ve amonyak parametreleri bakımından limit değer yönetmelikte belirtilmemektedir. 

Örneklerde en yüksek ÇözünmüĢ oksijen değerleri B-1, B-2 ve B-5 nolu örneklerde ölçülmüĢtür. 

Amonyak değerleri ise tüm deniz suyu örneklerinde <1 mg/L olarak ölçülmüĢtür.  

 

Mikrobiyolojik parametrelerden Toplam Koliform değerleri deniz suyu örneklerinin 

bazılarında zorunlu limit değer olan 10.000 (CFU/ 100mL)‘nin üzerinde belirlenmiĢtir. B-3, B-5 ve B-

6 nolu deniz suyu örnekleri oldukça yüksek miktarlarda Toplam koliform içermektedir. Diğer deniz 

suyu örnekleri ise limit değerlere uygundur. Benzer Ģekilde Fekal Koliform ve Fekal Streptekok 

değerlerininde B-3, B-5 ve B-6 nolu deniz suyu örneklerinde limit değerlerin oldukça üzerinde olduğu 

görülmektedir. B-1, B-2 ve B-4 nolu deniz suyu örnekleri Fekal Koliform ve Fekal Streptekok 

parametreleri bakımından limit değerlere uygundur.  

 

Elde edilen sonuçlara göre, deniz suyu örneklerinin tamamı fizikokimyasal parametreler 

bakımından limit değerlere uygundur ve kirlilik söz konusu değildir. Yine yaz aylarında deniz 

sularının çözünmüĢ oksijen miktarları ve ıĢık geçirgenliği değerleri düĢük değerlerdedir. Bunun yanı 

sıra özellikle aylık değiĢimlerine bakıldığında genel olarak nüfusun ve turizm faaliyetlerinin artıĢ 

gösterdiği yaz aylarında özellikle fekal indikatörlerden Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal 

Streptekok değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

pH T
IĢık 

Geçirgenliği 

ÇözünmüĢ 

Oksijen 
NH3

Toplam 

Koliform 
Fekal Koliform

Fekal 

Streptekok

Örnek No
Koordinat (

O
C) (m) (mg/L) (mg/L) (CFU/ 100mL) (CFU/ 100mL) (CFU/ 100mL)

Minimum            7,60           18,00                   1,00                   3,11            0,00                120,00                      -                        -   

Maksimum            8,70           30,00                   3,00                  73,58            0,16             1.000,00                100,00                    2,00 

Ortalama            8,22           23,42                   2,64                  13,27            0,12                674,55                  38,82                    0,18 

Standart Sapma            0,33            4,63                   0,67                  20,09            0,04                254,97                  34,19                    0,60 

Minimum            7,30           13,30                   1,00                   4,19            0,09                  75,00                      -                        -   

Maksimum            9,20           30,00                   3,00                  83,50            0,28             1.000,00                100,00                  20,00 

Ortalama            8,26           23,69                   1,18                  14,30            0,19                463,18                  52,82                    8,09 

Standart Sapma            0,52            5,86                   0,60                  23,04            0,06                289,67                  39,75                    7,02 

Minimum            7,75           15,00                   1,00                   3,55            0,03                200,00                      -                        -   

Maksimum            8,90           31,00                  10,00                   8,90            0,28          100.000,00            10.000,00             2.000,00 

Ortalama            8,25           23,37                   1,82                   7,50            0,11            10.836,36             1.256,36                295,27 

Standart Sapma            0,33            5,73                   2,71                   1,87            0,08            29.600,68             2.920,99                669,43 

Minimum            7,30            9,60                   1,00                   4,14            0,02                  50,00                      -                        -   

Maksimum            8,80           32,00                   1,00                  10,90            0,29                250,00                  50,00                  30,00 

Ortalama            8,07           22,28                   1,00                   7,62            0,08                116,36                  15,45                    4,00 

Standart Sapma            0,44            6,53                      -                     2,08            0,08                  58,36                  15,06                    9,13 

Minimum            7,88           16,20                   8,00                   4,35            0,03             5.000,00             1.000,00                  12,00 

Maksimum            8,80           31,00                  18,00                  72,08            0,24          800.000,00          600.000,00            40.000,00 

Ortalama            8,23           22,57                  11,09                  13,42            0,13          325.909,09            98.454,55             6.501,09 

Standart Sapma            0,24            5,36                   2,70                  19,52            0,09          236.271,22          170.800,68            11.467,71 

Minimum            7,88           16,20                   8,00                   4,20            0,03             5.000,00             2.000,00                  20,00 

Maksimum            9,30           30,00                  18,00                   8,91            0,27          700.000,00          700.000,00          250.000,00 

Ortalama            8,34           22,66                  11,73                   7,42            0,21          251.363,64          147.727,27            27.451,82 

Standart Sapma            0,40            5,30                   2,72                   1,62            0,08          191.573,63          250.241,12            73.959,42 N
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SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, Belek ilçesi kıyı bölgesinde kirlilikten etkilenmesi mümkün altı (6) farklı 

lokasyondan aylık periyod ile alınan deniz suyu örneklerinin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi 

incelenmiĢtir. Elde edilen analiz sonuçları Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği limit değerleri ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma alanında Evrenseki, Gündoğdu, Manavgat-Çolaklı, Boğazkent, Kumköy ve 

Çolaklı bölgelerinden alınan deniz suyu örneklerinin analiz sonuçlarına göre deniz suları genel olarak 

fizikokimyasal parametreler bakımından limit değerlere uygundur ve kirlilik söz konusu değildir. 

Ancak, özellikle Manavgat-Çolaklı, Kumköy ve Çolaklı bölgelerinden alınan deniz suyu örnekleri 

mikrobiyolojik parametreler bakımından genel olarak kirlilik taĢımakta ve bölgede deniz suyu 

kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bölgede faaliyet gösteren atık su arıtma tesislerinin genel olarak 

aktif çalıĢmadığı ve deniz suyu kalitesinin bozulmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde 

atık suların denize karıĢmaması için azami gayretin ve gerekli durumlarda kontrollerin yapılması 

zorunlu görülmektedir. 
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Tibial Angular Deformity in African Grey Parrots Treated With Corrective 

Wedge Osteotomy and Acrylic Tie-In External Fixator: 3 Cases 

 
Ġlker ġEN 

Sivas Cumhuriyet University  

Faculty of Veterinary Medicine, 

Department of Surgery 

Turkey 

 
Abstract 

The aim of this study was to present the results of 3 young African grey parrrots with angular 

deformities in the tibia treated with corrective wedge osteotomy and a tie-in acrylic external fixator. 

The study subjects were 3 young male African grey parrots; 1 aged 40 days, 1 aged 6 months, and 1 

aged 13 months. Surgical intervention was applied to these 3 cases. Postoperative antibiotherapy was 

applied to all the cases. Clinical and radiological follow-up examinations were made at 10
th
, 30

th
, and 

45
th
 day postoperatively. At the end of 45

th
 day, the tie- in external fixator was removed. Functional 

healing was obtained in all the cases. In conclusion, angular deformities occuring in the long bones of 

birds can be successfully treated with the combination of corrective wedge osteotomy and tie-in 

acrylic external fixator as an alternative treatment method. 

Keywords: Acrylic external fixator, african gray parrot, angular deformity, tibia. 

 

Afrika Gri Papağanlarında Meydana Gelen Tibial Angular Deformitenin 

Korrektif Kama Osteotomisi ve Akrilik Tie-In Eksternal Fiksatör ile 

Sağaltımı: 3 Olgu 

 

Öz 

Bu çalıĢmada üç yavru Afrika gri papağanının tibialarında meydana gelen angular 

deformitenin korrektif kama osteotomisi ve tie-in akrilik eksternal fiksatörle tedavileri ve tedavilerin 

sonuçları paylaĢıldı. ÇalıĢma materyalini, biri 40 günlük, biri 6 aylık, biri de 13 aylık olmak üzere üç 

erkek Afrika gri papağanı yavrusu oluĢturdu. Üç olguya da operatif müdahale gerçekleĢtirildi. 

Olguların tamamına postoperatif antibiyoterapi uygulandı. Klinik ve radyolojik kontroller 10.,30., ve 

45. günlerde yapıldı. 45 günün sonunda tüm olguların tie- in eksternal fiksatörleri ekstremiteden 

uzaklaĢtırıldı. Olguların hepsinde fonksiyonel iyileĢme sağlandı. Sonuç olarak kanatlıların uzun 

kemiklerinde meydana gelen angular deformitenin sağaltımında korrektif kama osteotomisi ve tie-in 

akrilik eksternal fiksatör kombinasyonu baĢarılı sonuçları nedeniyle alternatif bir tedavi yöntemi 

olarak düĢünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afrika Gri Papağanı, Akrilik Eksternal Fiksatör, Angular Deformite, 

Tibia. 
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GiriĢ 

Eksternal fiksatörler çeĢitli tiplerde, sadece kedi ve köpeklerde değil, kanatlı hayvanların 

kemik kırıklarının sağaltımında ve ekstremitelerin angular deformitelerinde sıklıkla kullanılmaktadır 

(1). Eksternal fiksatörler, distraksiyon, kompresyon, makaslama, torsiyon ve rotasyon kuvvetlerini 

nötralize ederek rijit bir fiksasyon sağlar (2). Uzun kemiklerin eksternal fiksatörlerle fiksasyonu, 

pinlerin proksimal ve distal fragmentlere transkutanöz Ģekilde yerleĢimini ve bu pinlerin dıĢarıdan 

konnektör bar veya barlarla birleĢtirilmesini içermektedir. Fiksatör, diz ekleminin distaline 

uygulanacaksa konnektör barlar kemiğin her iki tarafına da uygulanabilir ve hareket esnasında karın 

duvarına çarpmazlar (1, 3, 4). 

Eksternal fiksatörler yalnız veya diğer destek materyalleriyle birlikte kullanılarak daha iyi 

alternatifler oluĢturulabilirler (5) 

Fiksatör bileĢenlerinin kanatlı hayvanlardaki kullanımını kısıtlayan primer faktörler büyüklük, 

ağırlık, çelik bar ve klemplerin pahalılığıdır. Alternatif bir yöntem olarak, çelik barlar ve klempler 

yerine plastik tüpler içerisine halen sıvı haldeyken enjekte edilip sertleĢmesi beklenen akrilik ürünler 

kullanılabilir (1, 3).  

Akrilik barlara sahip hafif eksternal fiksatörler veteriner ortopedide oldukça sık kullanım alanı 

bulmaktadır (6, 7). Akrilik eksternal fiksatörlerin, modern paslanmaz çelik veya karbondan oluĢan 

eksternal fiksatör sistemleriyle karĢılaĢtırıldığında, bunlara eĢdeğer mukavemet gücüne sahip olması 

nedeniyle sağaltımda oldukça baĢarılı sonuçlar elde edilmektedir. Akrilik eksternal fiksatörler aynı 

zamanda birçok hastaya, istenilen Ģekil verilerek uygulanabilen ucuz ve etkili bir yöntemdir (2). 

Birçok cerrah tarafından kullanılan tie-in eksternal fiksatör tekniği özellikle genç hayvanlarda 

kullanıldığında büyümekte olan kemiğin özelliklerine uyum gösterir ve kırık hattında iyi bir 

stabilizasyon sağlar. Bu konfigürasyonda kullanılan intramedullar pinin görece daha ince olması 

kemiğin büyüme plaklarına ve endosteal vaskülarizasyona daha az hasar verir. Kemiğe açık 

redüksiyon uygulansa bile yumuĢak doku manipülasyonu sınırlıdır. Ġmmatür kemik dokuda standart 

eksternal fiksatörlerde kullanılan transfiksiyon pinlerinin gevĢemesi önemli bir komplikasyondur. Tie-

in eksternal fiksatör tekniği kullanılarak bu komplikasyon riski azaltılabilir (8). 

Bu çalıĢmada üç Afrika gri papağanın tibialarında meydana gelen angular deformitenin 

korrektif kama osteotomisi ve tie-in akrilik eksternal fiksatörle tedavilerinin sonuçlarını paylaĢmak 

amaçlanmıĢtır. 

 

Materyal ve Metot 

ÇalıĢma materyalini ilgili ekstremiteleri kullanamama ve ayakta duramama Ģikayetiyle kliniğe 

getirilen; biri 40 günlük (olgu no 1), biri 6 aylık (olgu no 2), biri de 13 aylık (olgu no 3) olmak üzere 

üç erkek Afrika gri papağanı yavrusu oluĢturdu. Yapılan genel ve nörolojik muayeneden sonra 

radyolojik değerlendirmelerin yapılması için tüm olguların ilgili ekstremitelerinin medio-lateral (M/L) 

ve anterio-posterior (A/P) pozisyonda radyografileri alındı. Radyografiler üzerinden angulasyon açıları 

ölçülerek korrektif kama osteotomisi ile yaklaĢık kaç derecelik bir açı düzeltmesi yapılacağı tespit 

edildi. 

Üç olguya da operatif müdahale için randevu verildi. Operasyondan 2 saat önce olguların gıda 

ve su alımı engellendi. Genel anestezi için olguların hepsine inhalasyon anestezisi uygulandı. Genel 

anestezi oluĢturulduktan sonra operasyon masasına sırt üstü yatırılan olguların kanatları ve gövdesi 

flaster kullanılarak operasyon masasına sabitlendi. Ġlgili ekstremite üzerindeki tüyler uzaklaĢtırılarak 

asepsi-antisepsi uygulandı. Olgular steril cerrahi örtülerle örtülerek operasyona geçildi. Tibiaya medial 

yaklaĢım uygulandı. Tibianın açılanan bölgesi ortaya çıkarıldıktan sonra bir kemik kesicisi yardımıyla 

preoperatif dönemde tespit edilen angulasyon açıları göz önünde bulundurularak korrektif kama 

osteotomisi yapıldı. Kırık uçları bir araya getirilerek Tibianın sagittal ve aksiyal düzlemede anatomik 
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olarak normal bir açıya sahip olup olmadığı kontrol edildi. Daha sonra retrograd yöntemle önce 

medullar kanala 1 mm Kirschner teli uygulandı ve genu eklemine hiperfleksiyon yaptırılarak bu 

eklemden telin serbest ucunun çıkması sağlandı. 0.8 mm Kirschner telleri de kırığın proksimal ve 

distal fragmentlerinden transkutanöz olarak uygulandı. Teller, kemiğin uzunluğuna uygun olarak 

kesilmiĢ 4 mm çapında steril iki adet endotracheal tüp parçası içerisinden geçirildi (ġekil 1).  

 
ġekil 1. Olgu no 2‘de 0.8 mm Kirschner tellerinin transkortikal olarak Tibiaya uygulanması ve Tibiaya 

uygun boyutta kesilen 4 mm endotracheal tüpün içinden geçirilmesi. 

Ġntramedullar olarak uygulanan ve serbest ucu genu ekleminden dıĢarı çıkarılan Kirschner 

teline lateral doğrultuda ―U‖ formu verilerek lateraldeki tüpün içinden geçirildi. Deri rutin Ģekilde 

kapatıldıktan sonra anestezi sonlandırıldı. Hasta anesteziden uyanana kadar oksijen verilmeye devam 

edildi. Fiksatör tamamlandıktan sonra telleri rijit olarak bir arada tutabilmesi için hazırlanan akrilik, 

henüz akıĢkan haldeyken bir enjektör yardımıyla tibianın medial ve lateralinde bulunan endotracheal 

tüp segmentlerine enjekte edilerek donması beklendi (ġekil 2). Böylece olgulara Tie-in akrilik 

eksternal fiksatör uygulaması tamamlanmıĢ oldu (ġekil 3). Olgulara postoperatif dönemde, tedavi 

süresince kullanılmak üzere, eksternal fiksatöre ve yara hattına uzanamamaları için yakalık takıldı. 

 
ġekil 2. Hazırlanan akıĢkan haldeki akriliğin Endotracheal tüp segmentlerine enjeksiyonundan sonra 

tie-in akrilik eksternal fiksatörün görünümü. 
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ġekil 3. Olgu no 1‘e uygulanan tie-in akrilik eksternal fiksatör sonrası ayakta duruĢu. Postoperatif 

0.gün. 

Olguların tamamına postoperatif antibiyoterapi amacıyla 5 mg/kg dozda enrofloxacin IM yolla 

5 gün süreyle uygulandı. Klinik ve radyolojik kontroller 10., 30., ve 45. günlerde yapıldı. 45. günün 

sonunda tüm olgularda klinik iyileĢme gözlendi ve Tie-in eksternal fiksatörleri ekstremiteden 

uzaklaĢtırıldı. 

Bulgular 

Yapılan klinik muayenede olguların tamamının genel durumunun iyi olduğu ancak t 

ibialarında meydana gelen açılanma nedeniyle ilgili ekstremitelerinin üzerine düzgün Ģekilde ağırlık 

veremedikleri ve ayakların yerle temasının lateral yüzüyle olduğu gözlendi (ġekil 4). Olgu no 1 ve 3‘te 

sol, olgu no 2 de sağ tibiada mediale angulasyon olduğu tespit edildi. Preoperatif olarak alınan M/L 

radyografiler üzerinden yapılan ölçümlerde tibianın olgu no 1‘de yaklaĢık 50°, olgu no 2‘de yaklaĢık 

45°, olgu no 3‘te ise yaklaĢık 65° angulasyon açısı oluĢtuğu belirlendi. 

Postoperatif 10., 30., ve 45.günlerde yapılan kontrollerde pin diplerinde enfeksiyon varlığına 

ve prematüre pin gevĢemesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Postoperatif 0. günden itibaren 

olguların tamamının, ilgili ekstremitelerinin üzerine ağırlık vermeye baĢladığı gözlendi. Yapılan 10. 

gün ve daha sonraki kontrollerinde, üç olgunun da ilgili ekstremiteleri üzerine ağırlıklarını normal bir 

Ģekilde verdiği gözlendi.  

 
ġekil 4. Olgu no 3‘ün operasyon öncesi ayakta duruĢ pozisyonu. 
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Klinik takip süresince hiçbir olguda herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Tie-in akrilik 

eksternal fiksatörlerin uzaklaĢtırılmasından sonra olguların hepsinin ilgili ekstremitelerini sorunsuzca 

kullanabildikleri gözlendi. 

 
ġekil 5. Olgu no 1‘e ait radyografiler. a) Preoperatif A/P, b) preoperatif M/L görüntüsü, c) 

postoperatif 45.gün A/P görüntüsü, d) postoperatif 45. gün M/L görüntüsü. 

 
ġekil 6. Olgu no 3‘e ait preoperatif ve postoperatif radyografiler. a) Preoperatif M/L, b) preoperatif 

A/P, c) postoperatif 10. gün M/L, d) postoperatif 30.gün, e) postoperatif 45. gün A/P, f) postoperatif 

45.gün M/L radyografileri. 

 

TartıĢma 

Memelilerde primer kemik iyileĢmesi hiç kallus oluĢmadan veya çok az kallus oluĢarak rijit 

fiksasyon ve anatomik redüksiyonun varlığında meydana gelir (3). ÇalıĢmada görece daha ucuz ve 

hafif, hazırda bulunabilecek materyal ve ekipmanlardan oluĢan tie-in akrilik eksternal fiksatör tekniği 
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kullanıldı. Bu teknik kullanılarak sağlanan tam anatomik redüksiyon ve rijit fiksasyon sayesinde her 

üç olguda da primer kemik iyileĢesi sağlandı ve olgularda yoğun kallus formasyonuna rastlanmadı.  

Osteotomi prosedürleri kemiklerde angular ve rotasyonel deformiteleri düzeltmek için sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. Osteotomi yöntemlerinin kanatlılarda kullanıldığından literatürlerde 

bahsedilse de rapor edilen klinik data veya çalıĢma bulunmamaktadır (3). ÇalıĢmada tibialarında 

angulasyon deformitesi meydana gelen biri 40 günlük, biri 6 aylık, biri de 13 aylık olmak üzere üç 

afrika gri papağanı yer aldı. Olguların tamamına tibialarında meydana gelen angulasyon 

deformitelerini düzeltmek için preoperatif radyografiler üzerinden açılanma dereceleri belirlendi ve bu 

dereceler göz önünde bulundurularak korrektif kama osteotomisi uygulandı. Tam anatomik redüksiyon 

sağlandıktan sonra tie-in akrilik eksternal fiksatör kullanılarak fiksasyon sağlandı. Olguların 

tamamında fonksiyonel iyileĢmenin olduğu görüldü. Ancak Afrika gri papağanlarında uygulanan 

korrektif osteotomi çalıĢmalarının çok kısıtlı oluĢundan dolayı baĢka literatür verilerle karĢılaĢtırma 

yapılamadı. 

Angular deformitesi olan bir kemiğe korrektif osteotomi uygulanacaksa hastanın iskeletsel 

olarak olgunluğa eriĢmesi gerekmektedir (9). Tibiasında angular deformitesi bulunan olgulardan biri 

40 günlük, biri 6 aylık, biri de 13 aylık yaĢtaydı. Olgular tibiada meydana gelen deformiteden dolayı 

ayaklarının lateral yüzeyiyle basmakta ve ilgili ekstremitelerini kullanamadıklarından iskelet 

olgunlaĢması beklenmeden operasyona alındı. Olgularda herhangi bir komplikasyona rastlanmadan, 

45. günün sonunda fonksiyonel iyileĢme sağlanmıĢ oldu.  

Korrektif osteotomi, eklem yüzeylerinin ve ilgili uzun kemiğin optimum Ģekilde hizalanması 

için eğriliğin maksimum olduğu noktadan gerçekleĢtirilmelidir (9). ÇalıĢma materyalini oluĢturan 

olguların hepsinin radyolojik muayenesinde angulasyonun dereceleri ölçülerek kaç derecelik bir 

düzeltme gerektiği eğriliğin maksimum olduğu nokta baz alınarak hesaplandı. Korrektif kama 

osteotomisi hesaplanan derecelere göre yapıldı. Tie-in eksternal fiksatörler, standart eksternal 

fiksatörlerin intramedullar pin ile kombinasyonu olduğundan, intramedullar olarak uygulanan 1 

mm‘lik Kirschner teli, kama osteotomisi ile elde edilen kırık fragmentlerini doğrusal açıda hizalamaya 

yardımcı oldu ve tibialar uygun anatomik açılarda sabitlendi. Bu eksternal fiksatör tekniğinin 

uygulanmasının, açılanmanın maksimum bölgesi baz alınarak yapılan osteotomi sonrasında, 

fragmentlerin hizalanmasında yararlı olduğu görüldü. 

Eksternal fiksatörlerle iliĢkili komplikasyonlar literatürlerde bildirilmiĢtir. Genç hayvanlarda 

görece daha yumuĢak kemik dokusunun varlığı, topallık ve periosteal irritasyona sebep olan erken 

dönem pin gevĢemesine sebep olur ve bu durum erken dönemde fiksatörün bölgeden 

uzaklaĢtırılmasıyla sonuçlanmaktadır. Eksternal fiksatörlerin yüksek oranda rapor edilen bir diğer 

dezavantajı da osteomyelitise ve geç kaynamaya sebep olabilen pin dibi enfeksiyonudur. Böyle 

durumlarda ikinci bir cerrahi prosedüre ihtiyaç duyulur. Ayrıca eksternal fiksatör uygulanan hastalarda 

hasta sahibinin, fiksatörün güvenliğinin günlük kontrolünü, yumuĢak doku ülserasyonları veya pin dibi 

enfeksiyonlarının kontrolünü içeren bakım prosedürünü uygulaması gerekmektedir (9). ÇalıĢmada 

tedavi metodu olarak kullanılan tie-in akrilik eksternal fiksatörlerinde, literatürlerde bahsedilen 

prematüre pin gevĢemesi, yumuĢak dokularda ülserasyon ve pin dibi enfeksiyonu gibi 

komplikasyonlardan herhangi birine rastlanmadı. Postoperatif 45. günün sonunda olguların hepsinde 

fiksatör bölgeden uzaklaĢtırıldı, fonksiyonel iyileĢme sağlandı ve olguların ilgili ekstremitelerini 

kullanabildiği görüldü 

Sonuç 

Kanatlı hayvanlarda kırıkların ve angular deformitelerin sağaltımında birçok eksternal fiksatör 

tipi kullanılmıĢtır. Tie-in akrilik eksternal fiksatörler kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Tie-in 

eksternal fiksatörler Tip I eksternal fiksatörlere göre daha rijit bir fiksasyon sağlamaktadır. Ayrıca 

kullanılan akrilik sayesinde operasyonun maliyeti ve kullanılan sistemin ağırlığı azaltılabilmektedir.  
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Kanatlı hayvanlarda meydana gelen kemik lezyonlarının sağaltımında tam anatomik 

redüksiyon ve rijit fiksasyon oldukça önemlidir. Medullar kanalda uygulanan intramedullar pin ile 

transkutanöz olarak konumlandırılan Kirschner tellerinin, akrilik barlar ile eksternal olarak 

birleĢtirilmesiyle elde edilen kombinasyon, kemik üzerine etki eden distraksiyon, kompresyon, 

makaslama, torsiyon ve rotasyon kuvvetlerini nötralize ederek istenilen tam anatomik redüksiyon ve 

rijit fiksasyonu sağlamaktadır.  

Bu çalıĢmada tibialarında angular deformite tespit edilen 3 yavru Afrika gri papağanının 

korrektif kama osteotomisi ve tie-in akrilik eksternal fiksatörle tedavilerinin sonuçları paylaĢılmıĢtır. 

Tüm olgular baĢarı ile tedavi edilmiĢ ve fonksiyonel iyileĢme sağlanmıĢtır. 

Sonuç olarak kanatlıların uzun kemiklerinde meydana gelen angular deformitenin 

sağaltımında korrektif kama osteotoimisi ve tie-in akrilik eksternal fiksatör kombinasyonu baĢarılı 

sonuçları nedeniyle alternatif bir tedavi yöntemi olarak düĢünülebilir.  
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Abstract 

 

Purpose 

In this study, it is aimed that the first record of Zygolophodon (Mammutidae-Mammalia) from the 

Late Miocene sediments of Turkey is introduced to the world of science. 
 

Design / Methodology / Approach 

From the locality located in the village of Tokmacık in the Yalvaç district of Isparta province and 

named with the same name, an almost complete lower left M3 belonging to Zygolophodon was found. 
 

Findings 

The specimen, which is an almost complete lower left M3 is morphologically and metrically very 

similar with the uncommon Mammutid of Eurasian Late Miocene, Zygolophodon turicensis. 
 

Originality/value 

The present study is original and valuable because it provides announcement of the first records of 

Zygolophodon from Late Miocene sediments in Turkey. 

 

Keywords: Zygolophodon, Late Miocene, Anatolia. 

 

                                        

Türkiye Geç Miyosen Çökellerinde Zygolophodon’un (Mammutidae-

Mammalia) Ġlk Kaydı 
 

Öz 

 

Amaç 

Bu çalıĢmanın temel amacı, Türkiye‘deki Geç Miyosen çökellerinden ilk kez ele geçirilen 

Zygolophodon fosilini bilim dünyasına tanıtmaktır.  
 

Model / Metodoloji / YaklaĢım 

Isparta‘nın Yalvaç ilçesi Tokmacık köyünde yer alan ve aynı isimle adlandırılan lokaliteden 

Zygolophodon türüne ait hemen hemen bütünlüğü tam olan bir sol alt üçüncü molar diĢ (M3) 

bulunmuĢtur.  
 

Bulgular 

Bütünlüğü hemen hemen tam olan sol alt üçüncü molar (M3) morfolojik ve metrik özellikleri 

açısından, ender Avrasya Geç Miyosen türü Zygolophodon turicensis‘e oldukça benzerdir.  
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Özgünlük 

Bu çalıĢma Türkiye Geç Miyosen‘inden ele geçirilen Zygolophodon‘un ilk kaydının bilim dünyasına 

duyurulması açısında özgün ve değerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Zygolophodon, Geç Miyosen, Anadolu. 

 

INTRODUCTION 

Anatolia has been in the process of continentalization approximately since the beginning of the 

Third Geological Time (Cenozoic). Mammals showed intense speciation and geographical spread at 

this time following the extinction of dinosaurs. With the increase of terrestrial areas at this time in 

Anatolia, especially mammals increased their taxonomic diversity. Anatolia is a zoogeographical 

bridge between three continents (Europe, Asia and Africa) as well as a living area with its rich 

endemic fauna. 

Neogene is a period in which intense speciation and geographic spread are recorded in 

mammals, as well as humane (hominoid), human ancestors and the first human (hominid) forms. In 

human evolution studies, in order to evaluate the environmental conditions, nutritional habits and 

social behaviors of the hominoid and hominid ancestors, as well as the evolution conditions, other 

animal groups that share the same natural environment should also be examined. For these reasons, 

Anatolia, with its mammalian fossil beds, especially in Neogene, has an importance to be examined 

and studied in both natural history and human origin. 

Isparta has five mammalian fossil beds mentioned in the literatüre which were known from not 

only the Research Reports of the General Directorate of Mineral Research Exploration (MTA) (Saraç, 

2003) and also rescue excavation in Tokmacık village in 1994 (Yağmurlu et al. 1994), but also the 

Isparta Terrestrial Neogene Survey Project in 2017 to 2018 (With the permission of the Ministry of 

Culture, General Directorate of Cultural Heritage and Museums of Turkish Republic) created to 

investigate deposits containing fossil primate (hominoid) and other vertebrate fossils accompanying it 

(Yılmaz Usta et al. 2019; 2020). The best known of these is the locality located in the village of 

Tokmacık in the Yalvaç district of Isparta and named with the same name. From this locality, an 

almost complete lower left M3 belonging to Zygolophodon was found. 

 

Sedimentology and Stratigraphy of Tokmacık Fossil Bed 

The samples found in Tokmacık locality and whose faunal list was prepared (Table 1) were 

found in brownish sandstone and mud stone of KırkbaĢ formation. In the stratigraphic research carried 

out in the region, it was stated that KırkbaĢ formation overtakes the Late Miocene aged Göksöğüt 

formation with an angular unconformity and the Early Pliocene was dated based on the mammalian 

fossils recovered from the rescue excavation of KırkbaĢ formation (Mastodon sp. and Hipparion sp.) 

(Koç et al. 2016). However, it is understood from the determination of the new fossils reached within 

the scope of the Isparta Terrestrial Neogene Survey Project that the age of the formation concerned 

was Late Miocene (Yılmaz Usta et al. 2019; 2020). 

The biostratigraphic age data obtained by comparing the fauna elements with similar taxa found 

in Europe and Asia show that the Tokmacık fauna (Table 1) are Late Miocene (Early Turolian / 

MN11). 
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Table 1: The vertebrate fossils in the Tokmacık fauna. 

ORDER FAMILIA SPECIES 
THE COLLECTION-

PUBLICATION* 

CARNIVORA Hyaenidae Adcrocuta eximia Koufos et al. 2018 (EUTTM) 

PROBOSCIDEA Mammutidae Zygolophodon sp. YM 

PERISSODACTYLA 

Equidae 
Hipparion mediterraneum IKNYA (2018) 

Hipparion sp. (small form) EUTTM, IKNYA (2018), YM 

Rhinocerotidae 
Chilotherium sp. EUTTM, YM 

Ceratotherium neumayri EUTTM, IKNYA (2018), YM 

ARTIODACTYLA 

Cervidae Pliocervus sp. EUTTM, YM 

Bovidae 
Gazella sp. IKNYA (2018) , YM 

Palaeoryx pallasi IKNYA (2018) 

Giraffidae 
Palaeotragus rouenii EUTTM 

Helladotherium duvernoyi YM 

Abbreviations: EUTTM=Ege University Natural History Museum,  IKNYA=Isparta Terrestrial 

Neogene Survey, YM= Yalvaç Museum (Isparta/Turkey),  Reference: Yılmaz Usta et al. 2019. 

 

 

MATERIAL, METHODOLOGY AND FINDINGS 

Systematic Palaeontology 

Order Proboscidea Illiger, 1811 

Family Mammutidae Hay, 1922 

Genus Zygolophodon Vacek, 1877 

 

An almost complete lower left third molar (M3) found from the Tokmacık fossil bed, has 

determined to Zygolophodon sp. The specimen, which is an almost complete lower left M3 is 

morphologically and metrically very similar with the uncommon mammutid of Eurasian Late 

Miocene, Zygolophodon turicensis. 

 

ASSESSMENT AND CONCLUSIONS 

In the Yalvac basin, the Proposcidea order is represented by two families, Gompotheridae and 

Mammutidae (Yılmaz Usta et al. 2019; 2020). Mammutidae members are characterized by the 

zygodont (cross crests) structure of the middle and third molar teeth. Eozygodon, known as the 

ancestor of the Zygodones, is the smallest form known from the Early Miocene of Kenya. Zygodones 

are reported to be a closed group with limited evolutionary change compared to more diversified 

bunodones (Tassy and Pickford, 1983). 

Mammutidae is represented in Eurasia by only two breeds: Zygolophodon and Mammut. While 

Zygolophodon is known from the Early and Middle Miocene sediments in Africa, it is dated to Early 

Miocene in Europe, South Asia (Pakistan), SE Asia (Thailand) and the East Asia (Central and North 

China) (Konidaris and Koufos, 2009; Duangkrayom et al. 2017). 

Tobien et al. (1988) included all of the East Asian Zygolophodon species in the Zygolophodon 

gobiensis. However, the morphology of the Middle and Late Miocene Zygolophodon is different. In 

the Middle Miocene samples, the teeth consist of less compacted lophids and exhibit a bulging 

structure in the anterior and posterior. On the contrary, in Late Miocene samples, the teeth consist of 

more compressed lophids and have a flatter morphology in the anterior and posterior (Wang et al. 

2013). 
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The only representative of the genus in Europe, Zygolophodon turicensis, is among the most common 

species here. The earliest fossil record MN4 dated to La Romieu (France) and Akcahisar (Turkey), the 

latest El Arquillo-1 (Spain) and Gravitell (Italy) MN13 was observed from the elderly fauna 

(Konidaris and Koufos, 2009). It has been found from Akcahisar dated to Early Miocene (MN4) 

(Konidaris and Koufos, 2009) and Kale Tavas dated to Middle Miocene (MN6) basins (Erten et al., 

2020) in Turkey. 

As a result, defined from Yalvac Tokmacık fauna, Zygolophodon sp. is the first known example of the 

Late Miocene sediments of Anatolia (Yılmaz Usta et al., 2019).  
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Abstract 

 

Communication and interaction between Ego and Alter are fundamental processes of social action 

since the speaker (Ego), and the listener (Alter) refer to the same world, sharing a conventional 

interpretation of reality. In this respect, every communication act is defined by those linguistic 

interactions in which all participants pursue their actions and strategies with the use of mutual 

expressions. Moreover, some interactions are characterized by perlocutive purposes or by those verbal 

interactions that, through communication, aim to produce a change in the audience (in this regard, 

according to the German philosopher and sociologist Jürgen Habermas, actions are defined as 

strategic).  

For this reason, going more into details into this work, the objective of our research is to carry out a 

comparative analysis concerning the theory of communication actions using, as an example, the texts 

of two different religious leaders: Pope Benedict XVI and Pope Francis. 

We examined the Angelus of the two Popes through the content analysis in order to detect the styles of 

two different modus operandi and to understand two particular communication strategies. In this 

sense, the analysis of these ―ecclesiastical policies‖ of the two Popes will take into consideration the 

Angelus recited in the respective first three years of the Pontificate. Therefore, it will be possible to 

highlight and compare the topics addressed and investigate the type of strategic actions. In this 

perspective, content analysis reveals its usefulness, combining two elements that are difficult to isolate 

in the understanding of a communication process (the source and the message transmitted) and it also 

reveals itself as one valuable tool for the analysis of both cultural and social messages. 

Keywords: communicative action, Habermas, T-LAB, Pope, text, leadership 
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INTRODUCTION 

 

This research aims to carry out an analysis referring to Habermas‘s theory of communicative 

action. Communicative actions are mediated by linguistic interactions in which all participants 

pursue illocutionary objectives with their own linguistic actions (Habermas, 1981). From this point 

of view, communicative action, as stated by Rusconi (1980: 8), «regulates the passage between the 

system with its functional imperatives and the vital world, with its expressive rules». However, it is 

necessary to specify that, in this context, we will not deal with the communicative action in general 

but with the teleological-strategic one, characterized by interactions in which at least one of the 

participants with his linguistic actions wants to produce perlocutive effects on his audience 

interlocutor (Habermas, 1981). 

For this reason, this research aims to highlight and investigate this particular ―rationality‖ 

(Marcarino, 1988) through the study of the speeches of the two most significant leaders of the 

ecclesiastical world, Pope Benedict XVI and Pope Francis. The deepening of the so-called 

―ecclesiastical policies‖ will be carried out taking into consideration the Angelus in the respective 

first three years of the Pontificate which will allow for highlighting the issues of both Pontiffs 

thanks to the adoption of a purely comparative perspective capable of bringing out any similarities 

and/or among them. 

 

COMMUNICATIVE ACTING AND LINGUISTIC ACT:  

A PRELIMINARY DISCUSSION 

 

Undoubtedly, talking about communication means referring to a fundamental process of 

sociality: indeed, as underlined by the sociologist Max Weber (1922), it is a particular type of 

behavior that, according to its sense, is linked to the attitude of other individuals. From this 

conceptualization of the notion of communication, it is possible to underline, therefore, some 

peculiar aspects (Malizia, 2006): a) it is culturally modeled in a defined and limited context; b) is an 

interaction process that depends on the context in which it occurs; c) is characterized by content 

aspect (what to communicate) and relationship (how to communicate) that are determined on the 

basis of a socially shared concepts. 

Summarizing with Habermas‘s words (1981), only the model of communicative action 

presupposes language as a mediation of an undisclosed agreement where the speaker and the 

listener, starting from the same view of the reality, refer, at the same time, to something in the 

objective, social world agreeing on definitions of actions. From this point of view, the German 

sociologist, focusing primarily on the scenario in which subjects must understand the meaning of 

linguistic acts and act communicatively, modifies the visual field in a way that the connecting points 

become evident between the theory of action and the theory of society. Then, communicative action 

becomes an interesting principle of socialization and social rationalization (Marcarino, 1988). 

Therefore, it is possible to deduce that the social functions of communication can be the most 

disparate (Di Biase, 2008): 

 

• expressive that is the explanation of the attitudes of social actors; 

• persuasive, made in order to affect others‘ behaviors; 

• informative that is the pure and simple sharing of information; 

• relational, aimed at establishing and/or maintaining the relationship among social actors; 

• role-played, connected to behaviors related to the others‘ expectations. 
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As a result, communicative actions are not to be considered simple interpretations of reality; 

on the contrary, they refer to moments of interaction as well as the integration among people. 

Furthermore, since the linguistic acts have different purposes according to the speaker‘s intentions, 

it is necessary to specify that they are divided into locutive, illocutive and perlocutive (Rosati, 

1994): the former indicates the simple act of the speaker to express something; the latter refers to the 

action that the subject performs in speaking; lastly, the perlocution aims to make an impact on the 

audience. This is the tripartition of linguistic acts conducted by Austin in the early fifties, developed 

by Habermas in order to highlight the different objectives that linguistic acts can pursue.  

Our analysis focuses more on the perlocutionary act since the corpora that will be examined 

in the next paragraph can fully be considered an example of communication where linguistic action 

aims to achieve a purpose and to optimize the consensus of an audience (Malizia, 2006). In fact, as 

stated by Austin (1962: 101), «saying something will often, or even normally, produce certain 

consequential effects upon the feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of 

other persons: and it may be done with the design, intention, or purpose of producing them; and we 

may then say, thinking of this, that the speaker has performed an act in the nomenclature of which 

reference is made either, only obliquely, or even, not at all, to the performance of the locutionary or 

illocutionary act. We shall call the performance of an act of this kind the performance of a 

perlocutionary act or perlocution». 

 

FROM THEORY TO PRACTICE: 

EXPLORING THE STRATEGIC ACTS STARTING FROM THE ANALYSIS OF WORDS 

As previously specified, we mapped and analyzed the perlocutionary effects of the corpora of 

two particular contemporary leaders (Pope Benedict XVI and Pope Francis), by using the software 

T-LAB. Thanks to this analysis is it possible to deepen the Popes‘ issues and the characteristics of 

their modus operandi over the last years. In our case, taking into account the large amount of 

messages available, the content analysis proves to be a useful research method capable of 

systematically describing the peculiarities of the texts: not surprisingly, the content analysis was 

created after the 1990s with the aim of analyzing, through computerized quantitative semantics, the 

content of particularly significant messages from a cultural, political and social point of view. Thus, 

proving to be an adequate strategy for identifying the type of relationship established between the 

speaker and the audience, the Pope and his faithful people. It grasps the link existing between the 

personality, the social role, the intentions of the person who communicates and the type of symbols 

or key-ideas recurring in his messages (Losito, 2002). Messages, those of the Popes, whose contents 

can be viewed as indicators of a more general social trend and, for this reason, they can be fully 

understood only if inserted in their context: indeed, socio-cultural events influence the interlocutors, 

shaping their speeches. 

However, the focus of the entire work is on the examination of ―what was communicated‖, 

which is the reason why we carried out the content analysis. Although, it is considered as a purely 

quantitative technique (aimed at measuring and counting textual data), in this context, it becomes a 

technique of understanding social phenomena (Nobile, 1997) since it allows an evaluation of the 

characteristics of the messages (ibidem).  
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The thematic analysis of elementary contexts in Pope Benedict XVI’ Angelus 

In this paragraph, we illustrate the results of the research carried out on the Angelus of Pope 

Benedict XVI
16

 from a sociological point of view. We have selected 153 Angelus (from 22 May 

2005 to 25 May 2008) as communication units, trying to highlight not only the terms most present in 

the text but also the strength of the associations between the different words used. Therefore, firstly, 

we implemented a purely descriptive procedure which offered us an overview of the vocabulary 

used by the Pope, emphazing the terms with the greatest occurrences (Table 1): 
 

Table 1. Words with the highest number of occurrences 

Lemmas Occurrences 

God 487 

Lige 289 

Christ 287 

Jesus 280 

Love 279 

Our 243 

Mary 209 

Church 186 

World 185 

Catholic 172 

Source: Author‘s own elaboration 
 

The table below shows that the lemmas most present in the corpus analyzed refer to a spiritual 

sphere: for this reason, it was decided to carry out a deeper analysis to stress the aspects touched by 

the Pope in his speeches. Therefore, we implemented a thematic analysis of the elementary contexts, 

a tool that made it possible to construct a representation of the contents of the corpus by composing 

clusters, each of which is charactarized by a set of keywords closely related each other. 

The software provided a four-cluster solution (Figure 1): 

 
Figure 1. Distribution of clusters on the Cartesian plane 

 

Figure 1 shows that, within the Cartesian plane, there are two clusters (the third and fourth) 

which, probably due to the equality of the contents, are semantically very close; on the contrary, the 

distance between the first and second clusters suggests that these are characterized by different 

                                                      
16

 The text analyzed is composed by 67.122 occurrences, 8.594 forms, 3.767 lemmas, 4.472 hapax and 1.385 

elementary contexts. All keywords with an occurrence value greater or equal to the minimum threshold of 10 

have been used. 
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themes. Going into more detail we note, in fact, that the third and the fourth clusters refer to the 

same dimension: the third cluster is characterized by the terms such as ―cardinal‖, ―Mary‖ and 

―sanctuary‖ while the fourth cluster is charactarized by words like ―Vatican‖, ―Pope‖ and ―Bishop‖. 

The breakdown of these clusters and the analysis of the words that make them up clearly shows how 

they refer to an organizational sphere of Catholic life (together they explain 33.21% of elementary 

contexts). Otherwise, the first cluster (that alone explains 53.34% of the elementary contexts) refers 

to more spiritual themes since in it we find terms such as ―Jesus‖, ―God‖ and ―love‖; finally, the 

second cluster is characterized by words like ―victim‖, ―international‖ and ―solidarity‖ which brings 

out a new focus of the Pope‘s speeches, the attention to national and international social issues. 

Continuing with a factor analysis, we observe that the corpus of this Pope can be summarized 

by two factors which, overall, explain 66.34% of the total variance. 

 

Table 2. Test
17

 Values on factors  

First factor Second factor 

Negative axis Positive axis Negative axis Positive axis 

Lemmas Test Values Lemmas Test Values Lemmas Test Values Lemmas Test Values 

Jesus -11,53 Cardinal 12,03 Paul -10,2 Violence 13,24 

God -8,28 Archbishop 11,97 Bishop -9,84 Victim 12,22 

Sin -7,45 Victim 11,25 John -9,23 Iraq 10,77 

Son -7,42 Bishop 9,97 Peter -8,54 Region 10,11 

Father -7,36 Day 9,91 Vatican -8,05 Peace 9,68 

Love -7,23 Thank 9,18 Assembly -7,8 Conflict 9,02 

Christus -6,35 Country 8,97 Rome -7,76 State 8,82 

Human -6,09 Thought 8,6 Celebration -7,59 Hurt 8,66 

Death -5,41 Hope 8,56 Day -7,1 Express 8,6 

Reign -5,04 International 8,52 Cathedral -6,66 Closeness 8,58 

Source: Author‘s own elaboration 

 

Analyzing both the negative and the positive axis of the two factors, it is possible to 

distinguish the lexical units that compose them with their respective test values. 

As far as the first factor is concerned, it is linked to the religious dimension: the negative 

semiaxis is represented by the lemmas that refer to spirituality while the positive semiaxis, with the 

presence of words such as ―cardinal‖ and ―archbishop‖, recalls the organizational dimension of the 

religious structure, as it was already highlighted by the previous cluster analysis (Figure 1). For this 

reason, we decided to call this factor ―Religiosity/Church‖. On the other hand, the second factor 

(defined ―Spiritual life/Social life‖) presents in the negative semi-axis words that refer to the 

Scriptures and to the symbolic strength of the liturgies and their teaching, and, on the positve axis, it 

relates more to everyday life and social reality (we can find words that concern events of war and 

conflict that took place during these years of Pontificate, ―violence‖, ―victim‖, ―Iraq‖). 

 

                                         

  

                                                      
17

 It is a statistical measure that T-LAB uses in order to measure and characterize the association among the 

factors extracted through the correspondence analysis.  
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 Table 3. Poles of the first and the second factors  

  

Negative axis Positive axis 

First factor Religiosity Church 

Second factor Spiritual life Social life 

Source: Author‘s own elaboration 

 

The thematic analysis of elementary contexts in Pope Francis’ Angelus 

Whereas, in this paragraph, we analyze Pope Francis‘ Angelus corpus. Precisely, these are 

158 messages from 17
 
March 2013 to 13

 
March 2016

18
. Before proceeding with the factor analysis, 

we thought useful to carry out a descriptive analysis aimed at identifying the words that recur most 

in Pope Francis‘ speeches (Table 4). 

Table 4. Words with the highest number of occurrences 

Lemmas Occurrences 

Jesus 999 

God 860 

Our 629 

Life 471 

Trinity 372 

Love 362 

Bible 359 

Faith 342 

Heart 295 

World 268 

Source: Author‘s own elaboration 

 

Also, in this case, as seen previously for Pope Benedict‘s Angelus (Table 1), the greatest 

occurrences occur for those terms strictly connected to a religious sphere. For this reason, we 

proceeded to analyse the elementary contexts to identify and show, through the composition of 

clusters, further matters taken into consideration by the Pontiff. Again, the software provided a four-

cluster solution (Figure 2): 

 

                                                      
18

 The text analyzed is composed by 42.423 occurrences, 8.092 forms, 3.258 lemmas, 4.219 hapax and 1.885 

elementary contexts. All keywords with an occurrence value greater or equal to the minimum threshold of 10 

have been used. 

 



XI. IMCOFE | 2020 ISBN: 978-605-68882-9-8 

 

St. Petersburg / Russia 

www.imcofe.org 

264 

 

 

 
Figure 2. Distribution of clusters on the Cartesian plane 

 

From the above figure it is possible to note how the association between the clusters have a 

strong impact on the organization of the factorial space: specifically, the decentralized positions of 

cluster 1 and cluster 3 indicate that their contents are different from clusters 2 and 4 which, being 

close to each other, denote a similarity in terms of contents. 

Exploring the characteristics of the clusters and showing the lexical units that compose them, 

we immediately notice that the second and the fourth clusters confirm what had already emerged 

from the previous analysis: in fact, the words that compose these two clusters are those that 

previously had the greatest number of occurrences (for example, in the second cluster we find out 

terms such as ―God‖, ―love‖ and ―life‖ while, within the fourth cluster, we find out terms like 

―disciple‖ and ―Jesus‖). Consequently, these two thematic groups refer to the same dimension, 

identified as ―spiritual‖, since most of the Pope‘s Angelus are linked to it (together they explain 

67.2% of classified elementary contexts).  

A different explanation, however, must be made with regard to the remaining two clusters, the 

first and the third, which respectively explain 21.02% and 11.78% of the elementary contexts. The 

first cluster is characterized by the association of terms that refer to direct contact between the Pope 

and his audience (it is characterized by terms such as ―healthy‖, ―Rome‖, ―thank‖); instead, 

analyzing the lemmas that create the third cluster, we notice that it refers to a ―social‖ dimension 

since the lemmas related to the events and situations of our days occur. In this regard, we find these 

keywords: ―war‖, ―peace‖, ―violence‖, ―victim‖ and ―conflict‖. 

Summing up the statistical elaborations carried out so far, it is possible to state that Pope 

Francis‘s speeches focus on three particular thematic areas: the spiritual, the human and the social 

one. However, beyond their specificities, we have tried to deepen the whole of their associations 

through the factor analysis which, overall, explain 73.87% of the total variance. 
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Table 5. Test Values on factors 

First factor Second factor 

Negative axis Positive axis Negative axis Positive axis 

Lemmas Test Values Lemmas Test Values Lemmas Test Values Lemmas Test Values 

Jesus -17,45 Greet 18,06 Mary -11,27 War 18,35 

God -10,01 Country 14,21 Virgin -8,98 Violence 13,38 

Father -9,07 Dear 13,71 Mother -8,25 Conflict 11,51 

Disciple -8,51 Pray 13,71 Celebration -7,31 Nation 11,4 

Word -8,39 Rome 12,54 Celebrate -7,06 International 11,16 

Bread -7,94 Church 12,53 Christmas -7,03 Victim 11,15 

Crowd -7,51 Italy 12,42 Greet -6,97 Dialogue 10,99 

Answer -7,38 Family 12,1 Joy -6,75 Peace 10,89 

Scriptures -7,23 Association 12,06 Grace -6,7 Ensure 9,69 

See -6,93 Sister 11,65 Church -6,51 Build 9,26 

Source: Author‘s own elaboration 

 

Once identified the number of relevant factors in terms of reproduced variance, the list of 

lexical units and related test values was analyzed for each factor (Table 5): therefore, each axis can 

be distinguished in two half-axes, one positive and the other negative, which represent the semantic 

poles of the continuum. 

Observing the substantial oppositions of the factorial plane, we note that, as regards to the 

first factor, which we define ―Relationship between the Pope and God/Relationship between the 

Pope and Man‖, the negative semi-axis is characterized by the presence of all those lemmas that 

refer to the individual religious sphere (for example, the words with the most significant test values 

are ―Jesus‖, ―God‖, ―Father‖, ―disciple‖, ―word‖); in the positive axis we find the presence of some 

words which, as already noted above, are related to the direct interaction between Pope Francis and 

his audience: in fact, the terms that recur most refer to a community dimension (―greet‖, ―Country‖, 

―dear‖, ―pray‖, ―Rome‖). 

From a sociological point of view, we could argue that the intent of Pope Francis is to 

constitute a new group identity whose behaviors are based on a structured interaction in order to 

ensure a stronger sense of belonging: in this respect, if it is true that «being a member of a group is 

more than being part of a group of people» (Smelser, 1987: 135), Pope Francis can be viewed as an 

excellent expressive leader, a best liked man to put it in the words of Bales and Slater (1957). 

Continuing our analysis, we note that the second factor refers to man‘s more general 

relationship with suffering: on the one hand, the negative axis is characterized by the presence of 

some keywords that identify the dimension of prayer; on the other hand, on the positive axis, the 

theme of suffering is more explicit since it is characterized by terms such as ―war‖, ―violence‖ and 

―conflict‖ which already compone the third cluster. 

Summarizing our textual data, the analysis offers a clear and complete overview of the issues 

addressed by the Pope in his Angelus in the first three years of his Pontificate (Table 6): indeed, the 

Pope, demonstrating to take care of both religious and social issues, wanted to build a more united 

and enlarged Catholic community and a Church more protected from external influences and 

corruption. 
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Table 6. Poles of the first and the second factors 

  

Negative axis Positive axis 

First factor Relationship Pope and God Relationship Pope and Man 

Second factor Pray Suffer 

Source: Author‘s own elaboration 

 

CONCLUSION 

In order to investigate the different contents of the messages of the two different Pontiffs, the 

content analysis here applied proved to be a useful tool capable of responding to our cognitive goal 

(Rositi, 2000). The research carried out tried to combine two elements that are difficult to isolate in 

the understanding of a communication process, ―what to say‖ and ―who speaks‖, that is the message 

and the source: as a matter of fact, more the latter is known and authoritative, more the message is 

qualified and recognized. 

Furthermore, considering that the senders of the messages are leaders par excellence of the 

Catholic world, a third element that must be taken into account is the social-historical context in 

which the secularization process is taking place, accelerated or amplified by economic and political 

modernization. Indeed, given a society increasingly globalized, the goal of both corpora analyzed 

seems to be, first of all, to counter the decline of the Christian faith and to overcome all those 

dimensions deemed central in the formation of the concept of ―secularization‖, around which the 

sociological attention has focused (Vitiello, 2005): 

• the ―strong‖ idea of secularization as an eclipse of the sacred and as a consequent loss of 

both social and individual relevance of religion; 

• secularization as a decline of religions and churches as institutions with the consequent 

retreat of religious research into the personal sphere; 

• lastly, secularization as the transposition of beliefs, rites and needs from the religious to 

the profane sphere (creation of alternative religions).  

It would seem, therefore, that religion, in this particular context, is now a weakened and 

marginal power and this would justify the actions that both Pope Benedict XVI and Pope Francis 

have put in place, over the years, in order to rebuild a collective religious feeling. From this point of 

view, a point of contact emerges between the words of both Pontiffs. Summing up the contents of 

the Angelus, we note that the focal point of all the discourses is the reconstruction of religiosity 

understood as a having an intimacy dimension and solidity of the inner relationship, a disposition of 

the subject within a higher order which he perceives as something intimate and personal at the same 

time (Simmel, 1989). More than speaking of religion as a unitary social and cultural system, the 

keywords emerged from our analysis aim at a religious rebirth made possible only through the 

reciprocity among people: in fact, religious representations come from inter-human interactions. The 

invitation to a practical faith, based on dialogue and social relation, is an element present in both 

textual corpora and underlines the strategic actions of the both Pontiffs. Not only that: as observed, 

also by the association of lemmas, social interaction is the effective tool capable of generating the 

encounter and civil coexistence in today‘s society and within the Church, understood as a kind of 

bureaucracy of ordinary human beings (McLuhan, 1989). 

Nonetheless, the corpora analyzed differ from a fundamental point of view: in fact, wanting to 

summarize the results obtained by classifying them in the so-called substantial dimensions of 
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religion proposed by Aldridge (2000), we note that if on the one hand the speeches of Pope Benedict 

XVI fit into a more ethical framing (as regards the acceptance of the values of a particular tradition, 

in this case of the Catholic tradition) and cultural (which includes the inheritance of documents, 

doctrines and sacred texts), on the other, the speeches of Pope Francis can be included in the 

community dimension (with reference to the symbolic elements of belonging to a community) and 

in the emotional dimension (in relation to the intense and numerous experiences of meeting between 

the Pope and his assembly). If, therefore, the symbolic expressiveness of Pope Benedict is especially 

linked to the liturgies celebrated making him appear a minimalist, this cannot be said for Pope 

Francis who, making use of a more direct and simple language, wanted to build a ―new Church‖, 

far-off from the administrative problems and more in line with today‘s social changes. 

Finally, from the Angelus analyzed we figure out the qualities of two different personalities 

(an instrumental leader and an expressive leader) capable of directing and orienting the faithful 

crowd, through a different modus operandi. However, they are both spiritual leaders and reference 

points for collective and individual identities. They have shown a strong sensitivity in understanding 

the spirit of the time and in thinking of a new way of defining the concept of religion in a 

contemporary society. Returning to our original question, it is therefore possible to recognize how 

communication is a mechanism of coordination and cooperation between participants and, even 

more, how the perlocutive effect can impact and determine others‘ attitudes and behaviors 

(Habermas, 1981). 
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