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İnsanlarda El Yapısının Cinsiyete Göre 
Değerlendirilmesi 

Aslı DOĞAN 
Bahcelievler Mahallesi, Yıldız Sokak, Yüksel 

Apartmanı, No:34/8, Zonguldak 
aslidgn@gmail.com 

  
El, birçok günlük yaşam aktivitesinin 

gerçekleştirilmesi için çok önemli bir yapıdır. El, 
motor aktiviteleri gerçekleştirmemizi sağlayan esas 
yapılardan bir tanesi olmakla birlikte beşinci duyu 
olan dokunma duyusunda da büyük rol oynar. 
Bireyin genleri ve genetik yapısının elin gelişimi ve 
farklılaşmasında rolü vardır. Bununla birlikte 
cinsiyet ve beden yapısının da el yapısını 
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu amaçla yaşları 
21-40 arasında değişen 385 bireyin (188 erkek, 198 
kadın) el uzunluğu, el genişliği, üçüncü parmak 
uzunluğu ve avuç uzunluğu 0.01 mm hassasiyeti 
olan elektronik bir kompas ile ölçüldü. El yapısını 
ortaya koyabilmek için el şekil indeksi, parmak 
indeksi ve avuç uzunluğu/genişliği oranları 
hesaplandı. El yapısını değerlendirmek için 
bağımsız gruplarda t testi ve çok yönlü varyans 
analizi kullanıldı. Erkeklerin sağ ve sol şekil 
indeksi değerleri kadınlardan daha yüksekti ve 
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). 
Kadınların sağ ve sol el parmak indeksi ve sağ ve 
sol el parmak uzunluk/genişlik oranı değerleri 
erkeklerden daha yüksekti ve aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Bu 
sonuçlara göre erkeklerin el yapısı daha kaba ve 
kavrama yeteneği daha fazlayken, kadınların daha 
narin bir el yapısına sahip olduğu ve kavrama 
yeteneklerinin daha düşük olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca her iki cinsiyetin el yapılarının 
dikdörtgen şeklinde olduğu, ancak bu durumun 
kadınlarda daha belirgin olduğu görülmektedir. 
Yapılan ileri analizlerde cinsiyet ve beden kitle 
indeksinin el yapısını etkilediği ve cinsler 
arasındaki farklılıkları açıklamaya katkısı olduğu 
saptandı. Bu sonuçların insanlarda el yapısının 
ortaya konmasında faydalı olabileceği ve el becerisi 
ve el fonksiyonları ile el yapısı arasındaki ilişkinin 
araştırılacağı ileri çalışmalar için yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler :  El, insan, antropometri, el 
yapısı, morfometri  
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Biyoloji Eğitimi ve Bütünsellik Yaklaşımı 

Aysel KEKİLLİOĞLU 
Kırıkkale Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü,Yahşihan, Kırıkkale 
akekillioglu@hotmail.com 

  
 Biyoloji, canlıları incelemektedir. 
Buradaki “canlı” terimi, yalnızca madde-molekül-
organel-hücre-doku-organ-organizma arasındaki 
işlev sürekliliğinden oluşan iç  yapı şekil ve öz 
bütününden değil, aynı zamanda canlının 
çevresindeki diğer canlı ve cansız varlıklarla 
sürdürdüğü çok daha kapsamlı ve karmaşık 
evrensel ilişki ve işlev bütününden oluşmaktadır. 
Bu nedenle, biyoloji eğitiminin aslında istenmeden 
bazen de farkında olmadan da olsa, çoğunlukla 
öğretim kurumlarında süregelen bir kalıplaşma 
bağımlılığı ile uygulanan parçacıl anlayıştan 
bağımsız olarak, tümdengelim- tümevarım geri 
dönüşümü sürekliliğinde bir sistem bütünü şeklinde 
gerçekleştirilmesinin ifadesi olan “bütünsellik 
yaklaşımı” ile yapılması gerektiğinin vurgusu bu 
çalışmanın temel içeriğini oluşturmaktadır. Çünkü 
biyoloji ve biyolojinin temel hammaddesi olan canlı 
sadece biyoloji öğretimindeki taraflar olan 
öğretmen ve öğrencilerin içselleştirme 
gerekliliğinin ötesinde; bireysel-toplumsal-çevresel-
evrensel huzur, denge ve yaşam sürdürebilirliğinin 
gerekçesi olarak toplumun genelinin içselleştirmesi 
gereken kavramlardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyoloji, canlı, eğitim, 
öğretim, bütünsellik   
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Yerel Biyolojik Kaynak Değerlerinin İlköğretim 

ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik 
Çeşitlilik Kavramını Öğrenme ve Pekiştirme 

Süreçlerine Entegrasyonu 

Levent TURAN 
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 06800, 

Beytepe, Ankara 
letur@hacettepe.edu.tr 

 
Günümüzde doğal kaynaklar üzerinde 

gittikçe artan baskılar bu kaynakların aşınmasına, 
hatta ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Biyolojik 
çeşitlilik kavramı ülkemizde, ilköğretim ve 
Ortaöğretim düzeyinde yeterli ve etkili bir şekilde 
işlenememesinden dolayı içi boş bir kavram olarak 
kalmaktadır. Öğrencilerin tamamına yakın bir kısmı 
ancak yüksek öğrenim aşamasında ilgili alanları 


